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; KAPITOLA I.

jJi Bozpadnutie sa Svätej Rimanskej Ríše — Nemožnos jej znovusriadenia —
Nemecká Federácia — Svätá Alliancia — Politika sedenia na bezpených
krídlach — Nasledujúce výbuchy — Problémy pripravené pre Františka

Jozefa — Hlava habsburgského rodu — Neodluitené spojivá medzi jeho

verejným a súkromným životom.

í^BY SME si prekliesnili cestu a pripravili javisko na drámu,

trúchlohru, o živote cisára Františka Jozefa, treba nám ís

nazad v dejinách až ku rozpadnutiu sa svätej rimanskej

ríše, ktorej titulárnou hlavou, aspo pri posledy, bol ra-

kúsky cisár. Na šastie nemusíme ís vemi aleko nazad.

Svätá rimanská ríša -— v skutonosti ale, ako to bol jeden deje-

pisec poznamenal, nebola ona svätou, ani rimanskou, ba ani len rí-

šou sa nemohla pomenova — rozpadla sa v napoleonovských voj-

nách. Vojna národov pri Lipsku, bitka pri "Waterloo, kongress vo

Viedni, a vôbec žiadna udalos nemohla už svätú rimanskú ríšu po-

stavi znovu na nohy.

Dos možné je, že pravý velikáš, na slovo vzatý veký muž, bol

by ju vedel snád znovu na nohy postavi a spravi z nej nieo, upotre-

biac ju na ozdobu a prostriedok k alším slávnym inom ; a možné je,

že nie. Nikto to nesproboval, lebo nebolo takého velikáša, ktorý by

bol vstave vykona tú zkúšku. Panovníci týchto dní, s jedinou

výnimkou ruského cára Alexandra, boli všetko udkovia, ktorí ne-

mali žiadnej osobnej príažlivosti, kúzla. Trebárs Napoleon i nedo-

siahol všetko, to jedno sa mu predsa podarilo, že zniil a pošliapal

lesk dediných reprezentantov jestvujúcich panovníckych rodín.

Panovnícky dom Habsburgovcov, i vzdor tomu, že Napoleon vzal

si za ženu jednu dcéru tohto domu, utrpel práve takú hanu a potupu,

ako i ostatnie panovnícke rodiny, ba ešte väšiu. V skutonosti už



ale i toto manželstvo (Napoleonovo s rakúskou vekokažnou Máriou
Lujzou) bolo samo v sebe urážkou ; ešte i starí priatelia rodiny rozvä-

zovali a v pomykove boli nad tým, že ei Habsburgovci i naalej za-

sluhujú uznanie a rešpekt.

Ba okrem toho, kým Rakúsko bolo hodne soslabené, Prusko bolo

na vemi žiarlivé — a nie eekom bez príiny. V prvom stave ko-

nených kombinácií proti Napoleonovi Prusko nešlo jarmo a archy
bojov, kdežto Rakúsko sedelo pokrytecký a vyškieralo sa zpoza plo-

ta. Tu môže sa pádne poznamena, že Rakúsko reprezentovalo mi-

nulos a Prusko budúcnos nemeckého sveta; a budúcnos veru ne-

vyhliadala by takou, že by oprávovala bola spieva o pyšných

hrdinských skutkoch minulosti. A tak sa stalo, že znovuzbudovanie

svätej rimanskej ríše bolo nemožnosou, lebo nebolo vedúcich osob-

ností medzi panovníkmi tejže doby. Ku tomu ešte vážnos nemecké-

ho sveta bola otrasená.

A nieo predsa muselo by uinené ; musela by vymyslená dá-

ka organizácia, ktorá by bola východiskom z toho zmätku a pripra-

vila by europejský koncert, súlad mocností, so slušným výhadom na

pokojný život. Tak povstaly dve organizácie

:

1. Nemecká federácia.

2. Svätá alliancia.

S podrobnými dejinami týchto nebudeme as trávi. Lež predsa

musíme zasta pri nich a prizrie sa, že aké nesnádze a ažkosti za-

príinily, s ktorými František Jozef, ke nastúpil na trón o osem-

násroný chlapec, musel zápasi a nutno mu bolo postavi sa voi
problému, ktorý mal rozrieši pre seba, alebo hadie na to, aby ho

prísne, ba trebárs i násilnícky, rozriešili pre neho iní.

Práve tak, ako svätá rimanská ríša sotva zasluhovala pomenova-

nia ríše, tak i nemecká federácia sotva zaslúžila by federáciou me^

novaná. Bola ona rozptílená a obažená, bola slabá a nebola sa

v stave hnú. Nemala žiadneho spoloného vládneho tribunálu, žiad-

nej spolonej armády, žiadnej vládnej diplomatickej mašinérie ; vo

všetkých týchto záležitostiach všetky spolupatriace štáty — spra-

vované 38 jednotlivými panovníkmi—podržaly svoju samostatnos.

Spoloný snem, ktorý zasedal vo Frankfurte, bol vskutonosti iba
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takým kongressíkom poslancov týchto štátov a poslanec Rakúska bol

jeho predsedajúcim. Žiaden vážny krok nesmel by podujatý bez

jednohlasnéhosvolenia všetkých poslancov. A nebolo žiadneho váž-

neho predmetu k pojednávaniu, o ktorom všetcia boli by jednej mien-

ky, jednej mysle. Položenie Rakúska na ele tejto federácie bolo len

jednoduchou hodnosou bez vážnosti a moci ("Titel ohne Mittel",

ako to Nemec povedá), porovnajúc to s terajším asom, Austria v sku

tonosti tu nemala viac moci a práva, než predseda niektorého náš-

ho slovensko-amerického spolku pri dákej debatte.

Zo všetkého vemi zrejmé bolo, že takéto voné, niím neviaza-

né sdruženie nemohlo ma trvácnosti, nemohlo sa udrža. Jedna zo

dvoch vecí musela sa uda; záväzky spojenia behom asu musely sa

lebo utuži, alebo sa pretrhnú, prasknú, zr^iši. Semeno rozkolu a

rozpadnutia sa tejto federácie zasiate bolo už hne pri zaiatku, pri

jeho stvorení, v podobe rakúsko-pruskej žiarlivosti
;
je to žiarlivos

medzi minulosou a budúcnosou, ktorú sme už spomenuli. Záujmy

a ašpirácie týchto dvoch hlavných štátov sa tu srazily. Ani jeden

z týchto štátov nebol dos silným k tomu, aby druhého pritisol ku ste-

ne ; a žiaden z nich nebol zase natoko slabým alebo natoko poní-

ženým, aby sa nadvládne druhého pokoril. Nepozostávalo tedy iné,

než aby jeden z týchto štátov vyhodil ten druhý z federácie a utvoril

pravú federáciu — skutonú ríšu, trebárs cisárstvo — z ostatných

súiastok, krajiniek. Tento nevyhnutený spôsob — ktorý sa onesko-

ril o vyše 50 rokov, ale ktorý konene zmenil celý výhad rakúskej

politiky — bol ustanovený za hlavný problém panovania Františka

Jozefa. Ale mnoho iných problémov, skoro v niom menej vážnej-

ších, muselo najprv povsta z programu svätej alliancie.

Rozumie sa samo sebou, že svätá alliancia v skutonosti nebola

svätejšou, než svätá rimanská ríša, a sná tiež ažko ju je pomenova
allianciou. Bola to skorej púha smluva alebo vzájomné usrozumenie,

než dáka alliancia, narafíená nenávisou a terrorom nových ideí,

rozsievaných francúzskou revolúciou. A sotva by boli v nepravde tí,

ktorí by ju opisovali ako spiknutie navrhované Metternichom a pod-

porované jednotlivými panovníkmi, ku udržaniu poddaného udu na

tých miestach a v tom položení, ktoré viedenským kongressom boly

pre ustanovené. A toto nemá dvojitého smyslu. V prvom rade sa-
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movládne, autokrati e ké formy vlády malý by udržané vo všetkých

krajinách, ktoré "svätá trojica" považovala za podrobené jej vply-

vu. A v druhom rade jednotlivé národy malý by podriadené tým
mocnostiam, pod žezlo ktorých ich dohoda z roku 1815 hodila.

Z tohoto vysvitá, že politika svätej alliancie bola politikou se-

denia na bezpených krídlach, aby sme použili prirovnania. Dejiny

tejto alliancie sú históriou celej rady konferencií a kongressov, ktoré

vydržiavané boly tým cieom, aby sa rozhodlo, že kto má sedie na

ktorom bezpenom krídle v mene všetkých. Na príklad dohodnuté

bolo, že Rakúsko má sedie na bezpenom krídle v Neapoli a že Fran-

cúzsko má sedie na om v Španielsku. Bolo mnoho reí — a rozumie

sa, že i mnoho rozliných mienok — o tom, že kto má sedie na bez-

penom krídle v Portugalsku a Grécku. Svätá alliancia rozpadla sa

na kusy ešte behom mnoho kratšej doby, než to vykonala svätá ri-

manská ríša, lebo Rusko držalo sa proti Rakúsku a Anglicko proti

Francúzsku, by sa na isté bezpené krídla nezasadlo.

Týchto bezpených krídiel bolo mnoho a nátlak na hor bol usta-

vine väšej a väšej sily. Jestli na Metternich a Castlereagh, rakús-

ky cisár, ruský cár a pruský krá z francúzskej revolúcie a jej ná-

sledkov tak "niomu nenauili", ako Bourbonovci, ten jednoduchý

ud od universitného professora až dolu po remeseníka a sedliaka

priuil sa mnohému. On prial si len trocha asu na oddýchnutie,

kým pustil by sa zase na dešperátne cesty. A as oddychu boly by

sa sná i odtiahol, lebo despotizmus — zemianstvo a vládna správa

— bol dostatone priaznivým voi udu, ktorý nestrkal svoj nos do

politiky ; bo ve spravovanie, administrácia krajín bola ešte obstojná

a dane ešte neboly tak obažujúce. A predsa skorej alebo pozdej-

šie rozumní a mysliaci mužovia museli už zunova a nasýti sa pod-

danosti a zaali požadova parlamenty, ústavné snemy a uznanie ná-

rodov.

Ozval sa v Anglii básnik a veký myslite, Byron, a za ním vekí

duchovia iných krajín, požadujúc slobodu udu, massy, hlásajúc li-

beralizmus a rovnoprávnos vrstiev. A tieto náuky zasiahly celú Eu-

rópu ako pochode.

Došlo to k tomr,. A ke tieto liberálne snahy našly takého mu-
ža, akým bol Aíott^rnir'h, Bomba v Neapoli, alebo na bezpenom
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krídle vo Francúzsku sediaci Karol X., výbuch na žiaden spôsob ne-

mohol vysta. Politické dejiny tohto obdobia sú históriou tých vý-

buchov, explózií, a ich následkov. A my všetci vemi dobre vieme,

že tam boly dve hlavné serie takých vj'buchov — explózia roku 1830

a výbuch z roku 1848. Hluk prvého výbuchu bol akoby salvou,

výstrelom na poes v tom roku, ke narodil sa František Jozef; a

hlasnejšie zaburácanie druhého výbuchu pozdravovalo jeho nastú-

penie na trón.

Najprv vybúšilo to v Taliansku a potom v Uhorsku. A Franti-

šek Jozef, o 18-roné chlapisko, mal sa postavi voi týmto zmät-

kom, konfúziám, a mal sa pokúsi utíši tieže. Na historku jeho trá-

penia v týchto nesnádzach netreba nám teraz bra ohad; ale treba

nám dostatone nazrie vpred, aby sme mohli zbada, že nové Ra-

kúsko, nová Austria, cekom iná sriadená a hadiaca von z nového

obloka v nový smer, bola v skutonosti utvorená z tej, ktorá v pravde

mohla už by považovaná za stroskotanú. Staré Rakúsko, nad kto-

rým František Jozef zaal panova roku 1848., bolo germánskou, ne-

meckou, držiacou najkrajšie a najbohatšie provincie Talianska vo

svojom železnom objatí. Toto železné objatie s opovržením bolo sho-

dené a neostalo z neho ani len nátlak malíka. A nové Rakúsko, nad
ktorým František Jozef i dnes ešte panuje, má iba maliké germán-

ske jadro, spojené so skoro tak vekým jadrom Maarov, probúva v

spojení s Maarmi potlai a prevláda obrovské a ešte stále zvä-
šujúce sa more Slovanov a hádže závistlivé, ale nie vemi úfnosti

plné, pohady za Dunaj na balkánske slovanské národy a ku prísta-

vom na Aegejskom mori.

Takéto obrovské premeny udaly sa pod panovaním jediného

jedného panovníka, pod mocnárom, ktorým zo zaiatku svojho vladá-

renia neopovážil sa ani len vkroi do svojho vlastného sídelného

mesta, a konene stal sa tým "najnevyhnutnejším" mužom celej rí-

še. Je on tým mužom, ktorého život musí by udržovaný a predlžo-

vaný za všetkých okolností, lebo panujú obavy, by jeho smrou ne-

srútila sa stavba, ktorú vzbudoval on — ten muž, o ktorom kedysi

zdalo sa, že je pánom a velí nad všetkými svojimi poddanými. Bola

by to pozoruhodná rozprávka, keby politická innos tohto panov-

.níka vylíená bola bez jeho osobného života; ale tieto dve veci, tre-
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bárs politickj'mi dejepiscami sú rozdelované, v skutonosti nemôžu
sa oddelova jedna od druhej.

Rozumie sa, že nie sú rozdelené jeho osobnosou. Tieto dve ve-

ci — jeho verejný a súkromný život — nielen že lichotia mu o
štátnikovi, ktorý zadržal preztýž, na ktorý sa nenarodil, a ktorý di-

plomatickou cestou znovu nadobudol si to, o v nešastných válkach

ztratil ; ale ony prechovávajú i dôstojnú sympatiu voi tomu mužovi,

ktorému pohromy zadávaly ranu za ranou a ktorý ke i akékovek
boly, predsa im nepodlahol, a ktorý vzdor nesitateným trápeniam i

alej postavil sa voi svetu a osudu dôstojne, pokojne, trebárs nie-

kedy i ažkomyselne. Poznamena nutno, že so svojou rodinou ne-

mal ni menej oštary a trápenia, než so svojou ríšou. Ba niekedy bo-

lo toho až moc, takže mal o premýšla, o jediný istej mysle, nad
výinamí lenov tejto výstrednej, hynúcej a zakrpatenej panovníc-

kej rodiny.

Z tohoto ted}^ vidno, že kto chce písa o Františkovi Jozefovi,

musí písa o om nielen o o panovníkovi, ale tiež i o o Habsburgovi

hlave najzaujímavejšej zo všetkých panovníckych domov : o dome,

ktorého lenovia v ich vj'^buchoch extravagancie pobehali všetky dvo-

ry Európy a všade spôsobili len hrôzu. Akokovek, ale náš obrázok

musí pojednáva o om nielen o o vekom a úspešnom panovníkovi,

ale i o o odvážnom starom pánovi, ktorý bol zkúmaný v rozliných

ohoch a nezhorel, hrbil sa pod archami utrpenia, ale sa nezlomil,

zachovajúcom majestátnos panovníckej kasty v prítomnosti svojich

kniežat, ke v tom istom ase ostatní Habsburgovci — jeden tak ako

druhý Habsburgovec — zneužívali a do prachu šliapali panovnícku

kastu. A on musel hadie na hrozné výiny lenov svojej rodiny, na

kúsky a podlosti, nad ktorými by sa bol ktorýkovek našinec po uši

zapýril.

Nakoko toto bude tiež naším predmetom — aspo z iastky — v

nasledujúcom odseku budeme hovori o Habsburgovcoch vo všeo-

becnosti; a zaponeme tým že o hovoria o nich lekári, zvláš tak-

zvaní eugenisti.
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KAPITOLA II.

Dom Habsburgov zo stanoviska eugenistov — "Habsburgská elus — De-
generácia o následok manželství medzi krvnými príbuznými — Habs-
burgovci, nasledovavší príklad kráa Kofetua — Morganatické manželstva
— Originálnos rodiny v boji za svoj život — Porozumel to František
Jozef? — Pokyny, ktorým z iastky porozumel.

ROŽNÉ PRÍKLADY", ktoré poskytuje Habsburgovská
panovnícka rodina, opísané sú vo dvoch nedávno len vyda-

ných knihách, pojednávajúcich o takzvanej eugenickej vede
(jedna z novších to vied, pojednávajúca o dedinosti istých

nemoc a telesných i duševných nedostatkoch a chybách) :

"hérédité des Stigmates de Dégénérescence" (O dedení známok
degenerácie) od Dra. Galippe a "Origine du Type familial de la

Maison de Habsburg" (Pôvod rodinných typov Habsburgského ro-

du) od Dra. Oswalda Rubbrecht. Dokazovania v oboch pádoch za-

kladajú sa nielen na študovaní dejín, ale tiež i na porovnávaní po-

dobizní, rodinných portrétov. A trebárs títo dvaja spisovatelia v
nepatrných niektorých podrobnostiach majú odchylné mienky, vo

svojich konených úsudkoch a dôkazoch sa úplne shodujú. O Habs-

burgovcoch obaja udávajú, že sú "zdegenerovaní", zkazenci, zvrhlí-

ci ; a obaja túto degeneráciu pripisujú tej istej príine. Ohadom prí-

iny shodujú sa totiž v tom ich tvrdení, že ona nachodí sa vzrastajú-

cich následkoch takzvaného " priplodovania " — dlhého radu vzá-

jomných satkov medzi pomerne blízkou rodinou.

O takto prestupovaných fysiologických zákonoch môžeme pou,
kedykovek jedná sa o otázku uzavretia manželstva medzi príbuzný-

mi, bratranca so sestrenicou a zas opane. Stále poúvame o tom, že

následkami takýchto manželstiev sú typické charakteristiky a sla-

bosti, tak telesné ako duševné. Jednoduché manželstvo medzi bra-

trancom a sestrenicou neukazuje nám snád žiadnych zbadatených
zlých následkov; ba môžu by prednesené i také pády, v ktorých

takéto manželstvá môžu sa preukáza so znamenitými výsledkami *).

*) Darwin si vzal za ženu svoju prvostupovú sestrenicu a všet-

ci ich synovia boli na slovo vzatými mužmi.
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Ale celé rady takýchto inanželství, ke v nich pokraovalo sa s po-

tomstva na potomstvu, stále a dostatone o protive tohoto svedia.

Rodiny alebo obce, v ktorých takéto manželstvá uzaviera je zvykom,

tratia ráznos a osvoja si isté zvláštnosti. Tieto zvláštnosti pozostá-

vajú v tom, že potomstvo je snadno spoznatené a že je nestálej du-

ševnej rovnováhy. Tie prenesené, zdedené výstrednosti — a zvláš

duševné výstrednosti — môžu sná i preskoi jednu generáciu, jed-

no pokolenie, alebo vynechajú jednotlivú výnimku, lež zato stále

ihajú do pozadia, do budúcnosti a stále má sa oakáva, že sa budú

opakova.

Tak to bolo, a tak je to i dnes, s Habsburgovcami, da udania

doktorov Rubbrechta a Galippea. Sná každý z ctených itateov

poul už spomína " habsburgovskú elust." Dr. Rubbrecht, sto-

pujúc jej pravý pôvod a stojac pred dlhým radom podobizien rodiny,

pozorne a vedecký habsburgovskú tvár zobrazuje takto

:

"Popri vynievajúcej eliisti a vekej spodnej gambe,

perný, habsburgská tvár predstavuje ešte nasledovné

charakteristické ahy : prílišná džka a v mnohých pádoch

mimoriadna vekos nosa ; nevšedné, viac alebo menej vy-

duté, asto dos vysoké elo. Niekto by povedal, že hla-

va, stlaená boným nátlakom, podstúpila kolmé zdženie a

že bola vytiahnutá siiasne hore i dolu. Dr. Galippe udá-

va, že toto boné stlaenie hlavy je základnou charakteristi-

kou a že všetky ostatnie nepravidelnosti pochodia z nej."

Toto svoje udanie uzatvára Dr. Rubbrecht na základe zkúmania

podobizní. On udáva toto len vo všeobecnosti o znalec íysiogno-

mie (vedy o poznávaní tvár) a nerozkladá duševné a mravné násled-

ky^ ani nehovorí o budúcnosti. Dr. Galippe je už ale viac výslovným.

On medzi iným udáva

:

"Habsburgovci" — píše medzi iným — "svojou dege-

neráciou súc otrávení a nakazení — následkom ich neustá-

lych satkov s blízkou rodinou — a natoko toto prená-

šajú ešte i s inými nákazami, tak telesnými ako i duševnými,

na rodiny, ktoré sú s nimi následkom manželství spojené, u-
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tvorili jeden zvláštny typ udského zvieraa, a síce na ten

istý spôsob, ktorý používajú dochovávatelia psov a koni na
dochovanie akýchsi nových podriadených druhov, fajtov."

Vo všeobecnosti hovoriac o následkoch takého ženenia sa me-
dzi rodinou, o takomto priplodovaní sa, potom pokrauje

:

"Ešte i tie aristokratické, šlachtické rodiny, ktoré žiad-

nych znakov degenerácie nepreukazujú, rýchle zmiznú, vy-

mrú, Z tohoto nasleduje, že rodiny, majúce takéto vlast-

nosti, prenášajú tieže uzatváraním manželstvl medzi krvný-

mi príbuznými, odkázané sú ku ešte skoršiemu vyhynutiu."

A že nakoko tento pád týka sa samých Habsburgovcov, o tom
Dr. Oalippe udáva alej

:

'

' Španielski Habsburgovci už dávno sa ztratili s javiska

svetových dejín, vyhynúc následkom neplodnosti alebo

šialenstva, zbláznenia sa. Eakúski Habsburgovci, trebárs

rodina táto v prítomnom ase má ešte mnohých zástupcov,

veký poet lenov, konene tiež zmiznú o historická rodi-

na, jestli i alej pokraova budú vo svojich cliybách —
lepšie reeno : jestli i naalej budú uzaviera manželstvá

medzi krvnou rodinou."

'.' oto je nový spôsob pozorovania starého problému — nová

myšlienka, nadhodená najnovšou vedou; a ona otvára dvere do ko-

rán, aby na jej veké a vážne objavy a dôkazy nazrely okrem

Habsburgovcov i ostatnie panovnícke rodiny. Vo všeobecnosti už

dlhé asy považované je to za neslušné a ponižujúce, aby sa krá
oženil alebo kráovná vydala s jeho poddaným. Považujú to za také

absurdné, akoby anjel slietol s neba a spáril sa s pozemšanom. V
žilách lenov panovníckych rodín prúdi vraj istejšia a modrejšia

krv, než v žilách ich poddaných ; a keby sa vraj tá modrá smiešala s

ervenou krvou, bola by hne degradovanou, poníženou, zfalšovanou.

Preto lenovia panovníckych rodín musia si hada mladuchy a po-

ažne mladých zaov len okolo ožiarených a lesklých panovníckych

trónov Krá musí si v2ia kráovnú a knieža kažnú ; a aby sa toto
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mohlo sta a zvyk tento udrža, teraz bratranci musia uzaviera man-
želstvá so svojimi sestrenicami, najbližšou to krvnou rodinou.

V panovníckych kruhoch — ba i medzi šachticmi, grófmi a ba-

rónmi — v tom nešastnom zvyku, hlúpej etikete, pokraovalo a po-

krauje sa už dlho, i teraz ešte, ke zkúmatelia dedinosti a uenci
zistili jeho škodné následky. Nemožné je, žeby sa tieto vedecké dô-

kazy nedostaly do uši tých, ktorým patria a ktorých sa bezprostredne

týkajú. A zdá sa, že kruhy tieto si vždy namýšlajú — o bada z

ich mlania a priznania — že kráovia, kráovny, kniežatá a kaž-
ny, sú už tokými velikášmi, tak dobrí, dokonalí a slávni, že zákony

prírody na nich sa už ani nevzahujú. Ale tomu neni tak ! Veda
nám ukazuje a dokazuje, že královia nesmejú a nemôžu prekra-

ova zákony prírody ešte ani v tých krajinách, v ktorých dovolené

im je prestupova svetské zákony ; uí nás o tom, že cena, ktorú prí-

roda požaduje za prestúpenie svojich zákonov, je degenerácia;

dokazuje nám, že dosavá každá panujúca rodina zaplatila túto ce-

nu; dokazuje nám, že behom vekov medzi dedinými panovníkmi,

ktorých modrá krv chránená bola od pomiešania sa, bolo o mnoho
viac šialencov a bláznov, než u iných tried udí. A pri tomto

bode dobre sa hodí poznamena o tom pohádkovom kráovi Kofetu-

ovi, ktorý si vzal bosú chudobnú — ale telesne a duševne zdravú —
dievinu za ženu, trebárs sa mu mnohé vyfintené prieezny ponú-

kaly .

t Z tohoto pradávneho príkladu kráa Kofetua eugenisti uia nás

morálku, ktorú treba nám na pamäti ma, ke sa chceme pokúsi

uvažova pozdejšie dni dejín habsburgskej rodiny, o ktorých panuje

tá všeobecná mienka, už i správna alebo nie, že ony boly najväším

nešastím hlavy tejto rodiny. Dejiny tie boly hlavne, jestli nie i

výlune, liistoriou revoltov zo strany sjmov — ba i dcér — rodu

tohto proti prísnostiam a dedeným zaviazanostiam, ktoré ich po-

zdvihly o lenov jedného z najslávnejších rodov.

To revoftovanie zrailo sa na mnohé spôsoby : niektoré z nich,

da náhadov sveta, boly uznania ba i chvály hodné; iné zase viac

alebo menej škandalózne. Videli sme — a ešte bude spomienka o tom

— jedného Habsburga strias sa všetkej zbrane a hodností, aby si

mohol ži svoj tajomný život na vzdialených Belearských ostrovoch

;



František Jozef, ako vyzeral poas jeho nastúpenia na trón r. 1848.
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a iný Habsburgan zmizol zase navždy, snád aby sa pre dáke politic-

ké príiny skrýval a kedysi sa zase zjavil. Boly tam tiež intrigy,

ktoré sa tragicky skonily a morganatické (nerovného stavu) man-
želstvá s herekami a inými osobami, považovanými za "nemožné" v

panovníckych kruhoch; a bol aspo jeden útek habsburgskej kažny,
ktorá, nevediac blažené ži s jedným korunným princom, vynašla, že

ani jednoduchý pianista nemôže by stále a vene predmetom jej

škandalózneho románu.

Dobre známa je poznámka istého chýrneho a na slovo vzatého u-

enca, ktorý pri jednej príležitosti povedal: "Všetci Habsburgovci

sú blázni, šialenci — všteci okrem Františka Jozefa : a tu je jeden

druhý Habsburgovec, dokazujúci sa by práve tak šialeným, ako

ostatní, jestli len nie šialenejším." Táto poznámka nie je prehnanou;

ba o viac, je ona v pravom smysle slova pravdivou. Ján Orth,

iná známy i pod menom "Herr Wôlfing", kažná Lujza z Toskany
— títo (vlastne ale nie len títo, lež okrem nich i mnohí iní Habs-

burgovci) povystrájali kuriózne veci, veci také, že ke bárskto da
nich súdi, bez všetkého váhania iste povie, že ten, kto ich vykonal,

"nemal všetkých doma," alebo že "chybovalo mu jedno koleko,"

totiž že jeho rozum nie je v dobrom poriadku. Na tomto mieste veci

tie nebudeme obšírne pojednáva ; ale len poznamenávame, že ony

boly astými. Tu nejedná sa o objavenie kostry v dákej umrlej
truhle, o dakom zjave, aký pátranie v každej rodinnej histórii vy-

nesie na svetlo. Ke prehliadame terajšie anualesy habsburgského

rodu, má to taký dojem na nás, akoby ich kostry ustavine klepotaly

v rodinných kriptách. A jediný zdravého rozumu a silný muž —
ustálená a teraz dediná hlava tohto rodu — prežívajúci svoj strastí

plný život, akoby nebol ani pohnutý týmto šumením duchov, hrko-

taním kostrí, aspo nedá to vidie na sebe, žeby ho to pohlo.

Toto nie je ale to jediné stanovisko, z ktorého vec možno posu-

dzova. Niekto môže tiež, podporovaný súc výsledkami vedeckého

bádania, výstrednosti tých viac ekcentrických Habsburgovcov pova-

žova za najlepšie dôkazy ich duševného stavu, trebárs i v mnohých
pádoch sú dos prefíkaní k tomu, že vyšmiknú sa zpod škaredého o-

sudu, ktorý im eugenisti predpovedajú. Rodina, práve tak ako jed-

notlivec, môže by považovaná za "organizmus", trebárs i len z
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iastky povedomý svojho jestvovania ; a nami spomínaný organizmus
slepo bojuje o svoj život. Boj tento je asi nie dos múdre vede-

ný, lebo zapoatý bol až vtedy, ke niiaca práca už prialeko po-

kroila; vzdor tomu je to ale boj, ktorý je hoden bojovania, ktorého
isté zmeny sledova máme nie hrôzou alebo radosou, ale s dokonalým
súcitom. Lebo ve degenerácia je privysokou cenou, ktorá je pla-

tená za zpupné výstrednosti ! A lepše je zuteka pred zkazou trebárs

i len neskoršie, sprevádzaný škandálom, než osta v nej a by premo-

ženým.

Takéto je posudzovanie habsburgovských škandálov — aspo
mnohých z nich — dl'a toho, ako sa ony ukazujú v oiach eugenistov

a sociológov, ktorí ich posudzujú dakedy až do najalšíeh podrob-

ností. Jednotliví páchatelia — lepšie reeno "hrdinovia" — týchto

škandálikov a škandálov nedopúšali sa svojich kúskov a výinov z

dákych vyšších alebo nízkych motívov, ale je dokázanou vecou, že

dopúšali sa ich na vyhovenie svojich okamžitých a len okamihových

výstrednosti, vyhoveniu svojich náklonností k tomu alebo onomu.

Zdalo by sa, že všetky okolnosti, ich pôvod, vykázaná im povinnos

a na nich od detinstva vštepaná výchova protivia sa týmto kúskom.

Ale duševné pohnútky svedia na nieo cekom iné.

Bola to tragédia — alebo aspo jedna z tragédií — Františka

Jozefa, že doba jeho panovania padá práve do rokov, ke Habs-

burgovci boria sa o svoje alšie jestvovanie. Vyvolený súc na vzne-

šenú a zodpovednú hodnos ako najprietnejší, najlepších schopnosti

a najzdravší z Habsburgovcov — odhliadnuc od toho, že bol synom
pošetilého otca a synovcom nie úplne dobrého rozumu strýka — na

dol hadel s vysoká na tie vzrušujúce príhody a zamieajúce sa zme-

ny rozliných borieb. lovek musí sa len zaudova nad tým, že ako

preniesol a prestal všetky tie tragédie a premýšla nám prichodí

nad tým, že i všetkým porozumel, alebo nie. Ale ažko je poveda,

áno, i nie.

Uirektné dôkazy poukazujú na to, že porozumel tragédiám tým

aspo z iastky. Takto prichodilo by nám súdi z toho, že asto bol

shovievavým a asto zase až ukrutným proti rebelantom tak písaného,

ako nepísaného zákona jeho domu. A nemožno sa ani divi, že asto

i on sám bol na rozcestí. On je Habsburgom práve tak, ako je pa-
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novníkom, a mohol by bol práve tak cíti pohromy, ktoré sa sypaly

na jeho rod, trebárs by bol mal i vynimené príiny a vynimená
spôsoby na potlaenie týchže citov. Každý z nás dobre vieme, že on

práve tak, ako i iní lenovia jeho rodn, uchádzal sa a získal pria-

testvo ženštín mimo svojho nádherného panovníckeho kruhu, a vše-

obecne vie sa i to, že dáma, v spolonosti ktorej trávi posledné roky

dlhého svojho života, aby zabudol na strasti panovania, neni žiadnou

arcikažnou, ale že kedysi bola jednoduchou herekou. A táto okol-

nos iste mu pomohla lepšie porozume veci tieto.

KAPITOLA III.

Predkovia Františka Jozefa — František, knieža z Lotharingska — Franti-

šek II. — Leopold II. — Vedajšia rodina — španielske satky Habsburg-
ovcov — ich spojenia v Portugalsku, s rozlinými Bourbonovcami a ba-

vorskými Witteisbachovcami — Takto skrslé morálne a rozumové ich ne-

dostatky — František Jozef ako životaschopný ampion šialenej rodiny.

ABSBURGOVCOV možno stopova zpiatky až do VII. sto-

roia,kým neztratíme ich už potom medzi šachtictvom a ešte

pozdejšie až v poddanstve. Tá iastka rodiny, do ktorej pa-

trí cisár František Jozef, je známou pod menom domu Habs-

burgsko-Lotharingského, ktorá bola vlastne založená vy-

daním sa cisárovny Márii Terezy za Františka, kniežaa z Lotha-

ringenu, roku 1736. Dom lotharingenský má samostatný rodostrom,

lenže nie tak starý a "nádherný", akým je habsburgský, pochodiac

z rodu Anjuovcov, od Hugues Capeta, pokrevného francúzskeho pa-

novníckeho rodu. Kniežatstvo Anjou dané bolo roku 1246 sv. udvi-
kom jeho mladšiemu bratovi Karolovi, ktorého vnuka vydala sa

za svojho bratranca, Karola de Valois. Rod Anjouvcov vo svojej

moci držal kniežatstvo Lotharingenské do tých ias, kým František

nezaakoval sa z trónu z príležitosti svojej ženby v prospech Stani-

slava Lesczinskí, ktorého dcéra vydala sa za udvika XV.
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Tento František zdá sa by pomiešaným charakterom, nie ce-

kom chválilcbným. Dejiny píšu o om, že viedol cnostný súkromný
život; ale tiež spomínaný je, že od poddanstva vyberal ohromné da-

ne, požiiaval peniaze na úžernícke úroky a mal by akoby vojen-

ským kontraktorom Fridricha Vekého v takom ase, ke tento

panovník viedol vojnu s Rakúskom. On bol otcom Márie Antoinetty

a tiež cisárov Jozefa II. a Leopolda II. Jozef nezanechal detí, ale

Leopold, ktorý si pojal za manželku Máriu Lujzu, dcéru špenielského

kráa Karola III., mal vekú rodinu, z ktorej tu treba nám spome-

nú iba dvoch lenov

:

1) František II., ktorý sa stal cisárom roku 1792 a panoval v

tom ase, ke Napoleon roztrepal svätú rimanskú ríšu;

2) Arciknieža Ján, ktorého romantická ženba s dcérou jedného

poštára bola zaiatkom morganatiekých manželství, ktoré v novšej

dobe astejšie sa udávajú v dome Habsburgovcov.

Leopold 11. dejepiscami spomínaný je o dobroprajný despota —
on sám nazdal sa by reformátorom — ktorý prechovával vekú ne-

tolerantnos v cirkevných záležitostiach, a zomrel v mladom veku ná-

sledkom svojich dobrodužstiev a neukojitenej chliplavosti za kraj-

ším pohlavím. František II. je cisárom, o ktorom treba by nám bolo

poveda celú radu zlého, keby on, a nie jeho vnuk, bol predmetom

nášho vyprávania. Bol on dvojbarevný, nesúci a nespôsobný pa-

novník, ktorý privemi potreboval pomoci, ktorú mu poskytoval

Metternich. Bol on nepatrným domácim tyranom, ktorý sa ohavné

zadržal voi svojej dcére Márii Lujze, voi svojmu zaovi Napoleono-

vi, a svojmu vnukovi, kniežau z Reichstadt. Mal štyri ženy a s dru-

hou z nich — Máriou Teréziou Karolínou Jozefinou z Bourbonu —
mal dvoch synov, ktorí nás teraz zaujímajú

:

1) Cisár Ferdinand, ktorý nastúpil trón roku 1835, ale sklonil

hlavu pred víchrom a vzdal sa panovníctva roku 1848. Zomrel až

roku 1875.

2) Arciknieža František Karol, ktorý — nakoko Ferdinand

nemal žiadnych detí — mal ho nasledova na tróne, ale ktorého jeho

manželka, arcikažna Žofia, dcéra bavorského kráa Maximiliana L,

prinútila vzda sa svojich panovníckych práv v prospech svojho naj-

staršieho syna, terajšieho cisára Františka Jozefa L
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Toto je celý rodostroín, ktorý na tento as predbežne potre-

bujeme On ukazuje nám, že Habsburgovci boli a sú slabí a mdlí ud-
kovia a že s postupovaním asu aj ich slabos stúpala. Ukazuje nám,

tiež, že František Jozef nastúpil svoju búrlivú politickú kariéru vo

veku 18-ho roku — nastúpil, o jediná nádej hynúcej rodiny — o
mladík plný nádejí a energie, biiz príznakov hniloby a dekadencie,

jemný ale silný, akoby výnimka zpod rodinnej nákazy telesnej a cha-

rakternej, urený súc na zachránenie a opevnenie hodnosti a esti ra-

kúskej ríše, ohrozovanej novou dobou a v nej novým duchom asu.

Jeho nastúpenie na trón bude naším historickým bodom východiska

;

lenže kým došli by sme ku tomu, musíme sa obráti stranou a nazrie

nieo na vedajších predkov, ktorých ahy, jestli bolo v nich nieo de-

diného, môžeme aka znovu sa objavova — nie pravidelne, ale

len sem-tam u ich potomkov, u Habsburgovcov XIX a XX. storoia.

Rozumie sa, že soznam s nimi spojených panovníckych domov
rozprestiera sa skoro na celú katolícku Európu, ba tiež i na iastku

protestantskej Európy. So všetkj'mi sa zaobera znamenalo by

ztratu hodného asu; ale vedajšie pramene patriných poškvrnení

možno poznamena a preto treba nám prehliada dom za domom, že

ktorý prispel presiaknutím šialenstva do tejto obrovskej rodiny od

tých, ktorí mali privilegie vženi sa do nej alebo vyda sa za jej nie-

ktorého lena. Môžeme zapoia s domom Burgundovcov a skoni s

panovníckym rodom Bavorska, zaoberajúc sa medzi nimi s panov-

níckymi domami Španielska, Portugalska, Mediovcov, Bourbonov a

Parmanov.

Karol Smelý, panovník Burgundska, upadol do melancholickej

šialenosti po porážke, ktorú mu zavdali Šviajiarania pri Morat^

a dokonal o blázon. Jeho dcéra, kažná z Brabantu a grófka

z Flandru, vydala sa za rakúske arciknieža Maximiliana, cisára

Fridricha IV ích syn, Filip Pekný, vzal si za manželku tú dcéru

Ferdinanda z Arragonie, ktorú dejiny znajú o Johannu Šialenú.

Toto sú tie záškodné okolnosti, v ktorých vidíme priechod habsburg-

skej krve do panovníckej rodiny Španielska. A nasledovavšie dejiny

tejže rodiny predstavujú nám dva vhodné úkazy k nášmu pátraniu :

1) Dlhý rad zkazencov, degenerátov, medzi krámi a infanta-

mi Španielska.
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2) Dlhý rad manželství medzi španielskymi a rakúskymi

Habsburgovcami.

Tu nemožno spomína podrobne mená všetkých španielskych

panovníkov, kniežat' a kuažien na dôkaz ich šialenstva a pochabosti

;

Je ich primnoho a nedá sa to len tak povrchne spísa. Preto len tie

najvážnejšie musia postai. — Johanna Šialená precestovala cez

ilé Španielsko s rakvou svojho muža, nariekajúc a s krikom lameu-

tujúc na každom mieste, kdekovek sa tá pohrabná processia zasta-

vila. Syn Johanny, mohutný cisár Karol V., bol na hranici, ktorá

delí geniusa od šialenstva, a trpel na padúcnicu, ako arciknieža Ka-

rol, ktorého podujatia proti Napoleonovi boly jedine výsledkami jeho

obasných nápadov šialenstva. Jeho syn, Filip II. — ktorého anglic-

ká história zná o muža Krvavej Márie — dejepiscami spomínaný je

o poloblázon. A í^ilipov brat, Karol, mal zase mániu zabíjania udí.

Filip III. bol pomerne zdravého rozumu, ale ešte i tento pokúsil sa o-

trávi svoju sestru. Karola III. menovali i "oarovaným", a tak sa

bál tmy, že traja mnísi museli sedie každú noc pri jeho posteli, aby

mohol pokojne spa. Filip V. bol za roky k posteli pripútaným

blbcom. Ferdinand VI. bol obeou náboženskej melanchólie, at.,

at. Soznam tento je ešte aleko od úplnosti ale i toto, o úvod, po-

staí k presvedeniu každého, že lenovia španielskej panovníckej

rodiny nemali svoj rozum na pravom mieste, že boli pošetilci a blbci.

A s touto rodinou Habsburgovci uzavreli asi osem-devä manželství.

A tomuto vemi podobný soznam choromysených a šialencov

nachodíme i v annalesoch panovníckeho domu Portugalska ; s dcéra-

mi tohto domu Habsburgovci boli tiež sem a tam poženení. Nuž a

zdravotný stav Mediovcov a chovanie sa talianskych Bourbonov,

ktorých krv tiež kouje v žilách Habsburgovcov, veru tiež nie je ani

mak lepší. Poženili sa i s bavorskými Wittelsbachovci, o ktorých

tiež nemožno sa lepšie zmieni. Že i boli šialencami alebo nie, to

každý snadno posúdi z toho, že jeden krá z tohto rodu obetoval svoj

trón k vôli utešeným a vábnym oiam istej Loly Montez ; bláznovstvo

kráov udvika a Ottu, ktorých výstrednosti a nepekné kúsky opi-

sovaly i asopisy, je tiež rukolapné; a títo obaja boli bratrancami

Františka Jozefa.

Rozhodne žiaden z eugenistor nebude tvrdi, že takáto dedi-

nos je dobrá. Ba práve opane : dojem, povstavší z bližšieho zkúma-
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nia, je taký, že tie rozliné prúdiky a potôky vtekajú sa dovedna,

ako naše tatranské krišálovo isté pramienky do vekého, ale už

mntného Váhu alebo Dunaja. Ale ešte ani toto podobenstvo nie je

dostatoné, lebo kým naše z Kriváa a Tatier teúce jarky sú isté,

za ten as do tejto rodiny vtekajúca nová krv veru nie je takou,

ale je zkazenou úplne. A toto sa opakuje stále a stále krížnymi man-
želstvami z pokolenia na pokolenie, a výsledok všetkého je habsburg-

ovský typ — s jeho zvláštnymi fyzickými, duševnými a morálnymi
charakteristikami.

Fvzieká vonkajšia charakteristika Habsburgovcov spoznávaná

bola už dávno samou rodinou s hrdosou a mimo rodiny stojacimi s

kurióznym údivom, ba u niektorých až posmechom a opovržením; O
Napoleonovi píše francúzsky dejepisec Frédéric Masson, že ke za-

snúbil sa bol s habsburgovskou arcikažnou Máriou Lujzou a ?

Viedne Dráve došlý maliar Lejuene priniesol nákres podobizne arei-

kahyne, ktorý bol spravil v divadle, Napoleon sa vyslovil bol : "Ach,
vidím, že má rakúske perný!"

O t3'chto veciach ešte prv zmienil sa bol uenec Brantôme. V
spisoch jeho nachodíme opis toho, že ako Eleanora de Austria, man-
želka francúzskeho kráa Františka I., zkúmala v kameni kresané

kripty svojich predkov v Dijone; o tomto predmete potom alej pí-

še •

'
' Niektoré mtvoly boly v tak dobre zachovalom stave, že mohla

ich niektoré zvláštnosti zretedelne vybada, hlavne ale napadly jej

útvary dst, gambí. Pri tom sa zastavila a ozvala sa : 'Ach, vždy som
sa nazdala, že podobu našich gámb máme od našich rakúskych pred-

kov; teraz ale vidím, že ony pochodia od Márie z Burgundska a o-

statných burgundských predkov'."

Táto telesná zvláštnos Habsburgovcov bola vonkajším znakom
ich duševných a morálnych nedostatkov poažne pokleskov, ako to

Napoleon a iní hne zbadali. Toto je ale objavením zkúmateov no-

vej vedy, A na objavenia tejto novej vedy životopisci musia
bra zvláš ohad, rozumie sa ale, že nesmejú ju príliš do popredia

klás, ale ani ou pohda. Eugenistvo je ešte nie ustálenou vedou ; a

zákony o dedinosti nie sú cekom isté a pozitívne. Sú zákony, ktoré

vo všeobecnosti zdajú sa by správnymi, ale na niektoré jednotlivé
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prípady predsa sa nehodia, nepriliehajú a nedajú sa používa. Život

niektorej rodiny úplne ich dosveduje, ale ke ich použijeme na

jednotlivca z tejže rodiny, predsa nás akosi zmätú. Stáva sa, že gé-

nius (^zvláštneho nadania lovek) niekedy rastie na tom istom strome,

ktorý rodí i šialenstvo.

Dejiny Habsburgovcov vo všeobecnosti — a život Františka Jo-

zefa zvláš — podporujú tento náhad. Arciknieža Karol, ktorý

so schopnosami tak blízky bol Napoleonovi, a ktorého pri Asperne

skutone i nabil, bol pomerne blízkou rodinou arcikniežaa Ottu,

ktorého zvykom bol lumpúva po viedenských kaviarach, kde oby-

ajne svliekol sa do Adamovho rúcha, navliekol si na ruky dôstoj-

nícke rukaviky, na holé telo opásal šablu a tak na biliardových sto-

loch v spolonosti "ahkých" dám tancúval "sólo". Druhým prí-

kladom je zase arcikahya Kristína, ktorá bola síce nežnou matkou
malého španielskeho kráa —po nej i dedil vypuklé habsburg-

ské gamby — ale predsa mala verejný škandalózny úbostný pomer s

Talianom Tosellim. A takýchto škandálov viedenského dvoru je pl-

no, takže o nich daly by sa celé bachanty pikantných a škandalóz-

nych historiek popísa. Toto všetko robí na nás dojem, že rodina

táto, ke ju berieme o rodinu, je pochabá, šialená, ale že jednotliví

jej lenovia mali tak zdravý rozum, ako každý riadny lovek vo

všeobecnosti, ba niektorí z nej boli i skutone schopnými a vynikali

v istých oboroch. A dojem tento treba nám i ma, jestli chceme

spravodlivé posúdi trúchlohru života Františka Jozefa.

On stál pred Európou vyše šesdesia rokov ako na pranier vy-

stavený ampion, borca Habsburgovcov. Na toto miesto urený bol

nielen pre svoju schopnos, ale i pre svoj silný charakter a pre svoju

úlisnú a potutenú taktinos. Bol takým, akého si jeho najbližší

predkovia priali ma. Zaal — ako sme už videli — pod archou de-

diných nesnádzi. Toto dediné jarmo nesie trpezlivé svojím celým

životom. Odhliadnuc od jeho premnohých a vemi hriešnych ne-

správností, dokázal sa by vernou a oddanou hlavou svojho rodu,

svojho habsburgského padajúceho už domu, tak svojou prírodou,

ako i pragmatickou sankciou.



Cisár František Jozef roku 1866.
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KAPITOLA IV.

Detský vek Františka Jozefa — Dôkladné vzdelanie, ktoré pripravilo ho k
jeho úlohe — Nesnádze tejže úlohy — Liberálna revolta proti Metterni-

chovmu systému — Národnostná myšlienka — Prekvapenie Hiibnera, že

sa nikto stavá proti panovanosti Austrie — Každý Rakúšan politiká-

rom v srdci — Povstanie v Itálii roku 1848 — František Jozef vo vojne
— Radeckýho námietky — František Jozef vráti sa k štúdiám.

RANTIŠEK JOZEF narodil sa v Sehônbruiine, v cisárskom

letohrádku pri Viedni, da 18. augusta roku 1830. Otcom
.jeho bol arciknieža František Karol a matkou arcikažna

Žofia, dcéra Maximiliana L, panovníka Bavorska. Vyrástol

a vzdelávaný bol v období pokoja, ale medzi dvoma vekými
revolucionárnými prúdami, ktoré otriasly Európou a pozbavily ju od

Metternichovho systému; bolo to obdobie, ktoré sa zaalo s Metterni-

ehovou slávou a ktoré sa skonilo JMetternichovým útekom zpred roz

zúrenej luzy. Za svoj trón, na ktorého schodištia vstúpil o osem-

nás-rony mladík v období druhého zmätku, môže akova jedine

vplyvu svojej matky. Ona bola schopnou a predvídanou ženou.

Ona dobre znala a predvídala, že jej syn bude o mnoho lepším cisá-

rom, než jej švagor alebo jej vlastný muž. Zamiešala sa tedy do veci,

pohýbala všetky struny a previedla svoje.

Vyuovanie a vzdelanie mladíka bolo dôkladné a praktické. Do-

stalo sa mu takého vzdelania, akoby už pri jeho narodení urený
bol býval na to vznešené postavenie, na ktoré sa pozdejšie dostal.

Vyuený a vycviený bol vo všetkých odvetviach vojenskej služby;

vycviil sa z dela cieli práve tak, ako na neosedlaného koa vy-

skoi poas jeho behu; šiance práve tak kopal, ako dobre vedel za-

obchodi s puškou alebo so šablou. Bol dôkladne vyuený potreb-

ným vážnym vedám, ako v dejepise, literatúre, potovede, lubár-

stve, hvezdárstve, prírodopise a v štátnických vedách týždenne vy-

uoval ho sám Metternich. Vzdor tokému ueniu nezanedbal ani u-

eenie reí a nauil sa dos plynné hovori — len škoda, že to pozdejšie
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i neiipotreboval — po eský, polsky, taliansky, francúzsky, maar-
ský (tiito poslednú re ale nemôže vystá a hovorí ju na posmech
škaredé, skrze o švagrom Madierom mnohokrát spravil ostudu) a

z iastky i anglický. Za chlapenstva sa stále uil a pripravoval na

nieo nepredvídaného, o iste vzbudilo innos jeho modzgov a o
ho predasne uinilo mimoriadne vážnym. Už predtým, než nesnádze

habsburgovskej rodiny padlý na jeho plecia a spravily ho zodpoved-

ným za svoje iny, už vtedy bol vážnym, sebavedomým a neprístup-

ným. Už za svojho útleho veku bol dušou-telom oddaný svojej rodi-

ne, ktorá ale dobre znala jeho vlastnosti a schopnosti. Tak sa stal

jej milákom a vyvolencom, na ktorého každý hadel s istým rešpek-

tom.

Že z jeho detinstva a chlapenského veku ostalo hodne anekdot a

vybájených historiek, to sa samo sebou rozumie. A medzi týmito vy-

nikajú rozprávoky o tom, že ako už od svojho útleho veku František

Jozef úbil vraj "svoj" ud a nado všetko od chlapenstva ako bol

vraj zaúbený do armády. Najzvláštnejšou zo všetkých rozprávok

je tá, ktorá ukazuje ho asi 7-roného a ktorú epizódu zvenil i chýrny

viedenský maliar Kriehuber. Obraz ten (maovaný podistým na

"order") predstavuje: Jednoduchý vojak vo viedenskom Burgu

stojí na stráži, kde opeká ho júlové slnce. Stojí tam v "pozore",

ke zrazu prikradne sa k nemu malý princ a od chrbta do "pa-

trontašky" vhodí mu malý peniaz. S tým sa išiel pochváli ku svoj-

mu panovníckemu strýkovi, že chudák vojak už nebude viac chu-

dobným a mal vekú rados vraj z toho, že niekoho spravil blaže-

ným. Možno, že udalos táto je i pravdivou, ale iste je len vybá-

jenou povedakou to, že on keby chcel niekoho blaženým spravi.

Pravdou je len to, že od útlej mladosti rád mal vojakov a kone,

a tí v okolí jeho sa nachodiaci vedeli vemi dobre, že akého muža

chcejú ma z neho i vykonali všetko možné, aby sa z neho taký i stal,

Habsburgovci mali svoj zvláštny spôsob vzdelávania, lenže dobre

vieme, že všetcia Habsburgovci vzdelanosti tej si nenadobudli. Chýr-

na a na rozliné veci povestná cisárovná Maria Tereza urila to za

pravidlo, že
'

' Habsburgovci nesmejú duševne zakrpatie a ich schop-

nosti nesmejú by zanedbávané." I cisár Jozef vyslovil sa o tomto

predmete na podobný spôsob, hovoriac

:
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' Pre mojich poddaných dostatoné je osvedi sa, že ich

synovia, ke budú vzdelaní, venujú sa službe mojej ríše ; ale

nemení na veci, ke ostanú i nevzdelanými, lebo i tak ne-

budú zastáva žiadne verejné služby. Ale cekom iná sa

^ majú veci s jedným arcikniežaom a to tým skorej, ke
^ tenže môže by prípadne nástupcom trónu. Tá najvážnej-

šia verejná práca — spravovanie krajiny — závisí úplne

od neho. Preto otázka, že i je dobre vzdelaný alebo nie

je, je tou najvážnejšou, na ktorú treba zvláštnu váhu klás.

On musí by dobre vzdelaný, lebo v spravovaní krajiny nieto

takého oddelenia, v ktorom nemohol by narobi ohromné

škody, jestli by nemal dostatoné známosti o svojich úko-

loch a jestli by nebol opatrený urenými zásadami svojho sa-

modržania. '

'

To je recept, predpis, ktorý všetci ochotne kopírovali a nasle-

dovali
;
jeho užívanie a prísne pridžanie sa ho predsa nezabránilo

tomu, žp premnohým Habsburgovcom predsa nepomohol a škaredé

odvrhli sa od neho, aspo s habsburgského stanoviska hadiac na ve-

ci. Pre každého Habsburgovca je on ale prevolaním a heslom : "Bu
Habsburgom!" aspo v tom smysle, ako to matka anglického kráa
Juraja Hl. appelovala na neho, že "bu kráom !" A to je ešte i dnes

všeobecne uznatou vecou, že habsburgovský rod zvláš drápal sa za

tým, aby vedel ovláda a spravova po svojej vôli celú strednú Eu-

rópu. Niekto z ctených itateov mohol by i to nadhodi, že taký pa-

novník, zastávajúci vážne povolanie spravovania jednej krajiny,

musí sa tak líi od jemu podriadených poddaných, ako sa líi ku

príkladu anjel od dieaa pozemskej matky. A toto práve tak ne-

zodpovedá, ako tá povedaka, že za panovníka musí sa lovek na-

rodi a že sa za takého nikto nedá spravi, vycibri. V skutonosti

vec sa má ale tak, že ten, kto chce vedie vládnu a spravova osud

iných, musí sa úlohe tej ui od útleho dectva až do staroby. Na ten-

to pád potom, ale jedine v tomto páde, upamätuje nás na to, že ne-

treba mu by k tomu žiadnym geniusom.

A o sa týka ceku. Habsburgovci i postrádali toho geniusa a

každého zvláštneho nadania. ích vedomosti nikdy nesiahaly vyššie,

než známosti ich ministrov a radcov, ako to bolo i u iných panovníkoT
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a zvláš u pruského kráa Fridrieha Vekého. Metternich nebol tým
jediným ministrom, ktorý bol rozhodne väším, než ktorýkovek pa-

novník, ktorému on slúžil. Rozumie sa ale, že nie všetcia nachodili

sa v pomykove, ke dostali sa zpod takého ministerského tútorstva.

Ba práve opane, mnohí z panovníkov otvoreme revoltovali proti to-

mu, ke na akýkovek spôsob ich stavovské charakteristiky boly ob-

medzované. No, v kastovníctve tom sa pokraovalo, lebo tak bol

zavedený systém, ktorý bol uznávaný a všeobecne ctený, priinením
sa niektorých príkladných Habsburgovcov, ktorí sa ochotne podro-

bili tomu systemif a skutone len osoh mali z neho. Ke František

Jozef vstupoval na javisko dejín, vtedy bol už špecializovaným Habs-
burgovcom, blížiacim sa viac ku geniusu, než iní ; ale súasne vlastnil

i tak+inosti plnú prispôsobilos, následkom ktorej spoznal, že minu-

los má by pochovaná. Na toto poukazujú politické nepríjemnosti

a truble, ktoré ho vtiahly do innosti.

Revolúcia roku 1830 bola, aspo vo všeobecnosti, predasná, nezda-

rená : bola príznakom všeobecnej nespokojnosti, ale nebola úplným a

úspešným vyjadrením panujúcich myšlienok. Práca údajov z roku
1815 bola ou otrasená, ale nebola v istých krajoch — ku príkladu v

Belgicku — znemožnená. A toto jej znovuutvorenie plánované bolo

v záujme panujúcich domov, a nie v záujme udu. Panujúce domy i

naalej sedely na tých bezpených krídlach, ktoré sme už spomenuli.

A prúd, ktorý chcel prejs skrz bezpené krídla, pozostával

:

1) z liberálnych idei vo všeobecnosti;

2) z národnostných idei zvláš.

Voi obom skupinám týchto ideí rakúska vláda sa strašne vzpie-

rala • videlo sa hne, že s oboma bude dos nepríjemností. Politické

žaláre Rakúska boly chýrnymi po celej Európe skrze to, že ony boly

skoro stálymi domovami tých najznamenitejších a najvynikajúcej-

ších udí, ktorých súkmeovci neboli spokojní so svojím osudom a u-

stavine siali zrno nespokojností. A zvláš národnostná myšlienka

bola pálivou a doliehajúcou hlavne následkom toho, že rakúska

vláda bola vždy hluchou na národné požiadavky. "Austria", hovo-

ril bol taliansky štátnik Mazzini s opovržením, "nie je žiadnou kra-

jinou, ale len búrokraciou". V skutonosti ale Rakúsko bolo jedine

zemepisnou znakou, geografickým výrazom, ako sa to bol Metter-
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nich vyslovil o Taliansku. Rakúsko hlavne pozostávalo z majetkov

rodil Habsburgovcov, ktorí si majetky tie s pokolenia na pokolenie

zväšovali úspešnými ženbami 1) alebo dosiahli ich o odmenu za

služby, preukázané vo válkach. Cisár Rakúska bol súasne apoš-

tolským kráom Uhorska, kráom Lombardie, kráom eška, at.,

at. On bol náelníkom starodávnej firmy, ktorá bola utvorená

cieom všeobecného spravovania celej strednej Európy.

System ten mal i svoje výhody : — on doasne udržoval mier,

lebo bez neho Európa bola by bývala stálou príinou bojov, bola by

bývala stále v zbrani. A na túto okolnos vzahujúca sa výpove
francúzskeho diplomatu ešte i dnes je každému v pamäti. Otázny

diplomat totiž vyriekol, že keby nebolo rakúskej ríše, že nútení by
boli nieo takého utvori. Ale výpove tá nestala sa populárnou, ba

práve prispela ku tomu, že každý rakúsky štátnik stal sa v duši poli-

cajtom. Ba ešte i Metternich bol v duši policajtom ; áno, bol že-

niálnym policajtom — vycibreným a na všetky strany vybitým — ale

vždy len policajtom. On a jemu podriadení úradníci na žiaden pád

nevedeli alebo nechceli porozume tomu, že príslušníci iných náro-

dov preo nedajú sa nanúti k tomu, aby sa stali Nemcami. Uvažo-

vali, že Nemci sú tými najlepšími policajtmi — rozumej politickými

špiclami; o alšie veci sa potom už nestarali. Gróf Hiibner — je-

den z najvzdelanejších Rakúšanov tej doby — strašne sa udoval nad
tým, že našli sa udia, ktorí proti úradnej náuke pozdvihli slovo a

šmahom nestali sa Nemcami. Vo svojich zápiskoch gróf Hiibner

medzi iným poznail

:

"Dnes kúzelným slovom, ktoré hýbe massami — nie

proletariátom, ale vzdelanou verejnosou — je národnos.

Nemci, Taliani, Poliaci, Maari, Slovani !Toto je thésa, ktorá

vstave je vyhodi celý všehomír z jeho osí — hýbadlá kto-

rých Archimedes daromné hadal. Ale náelníci strán ob-

javili ich. Hýbadlá tie majú vo svojich rukách a behom nie-

1) Myšlienka táto vyjadrená bola vo všeobecne známom latin-

skom hexametri : Bella gerant alii : tu, felix Austria, nube. (Po

slovenský asi : Iní vedú vojny : ty, šastná Austria, uzavieraš manžel-

stvá.)



koko dní prevrátili celý spoloenský systém a oslepili oi
udu nesmyseným subom o venej blaženosti udského
pokolenia."

ud strednej Európy, da mienky grófa Hiibnera, mal by pyš-

ným už i na to, že je poddaným habsburgského rodu práve tak, ako
je pyšným hlúpy parádny koeiš ku príkladu grofika Károlyiho, že

sedí na baku štvorkou ahaného koiara, A zvláš národné ašpirá-

cie Talianov zdali sa mu by až komickými. On považoval Talianov

za jednoduchú vargu, za miešaninu Rimanov, Celtov, Gothov, Ger-

mánov, Grékov, Normanov a Arabov. Súdil i da toho, že v rozli-

ných astiach Appeninskeho polostrova (na ktorom nachôdí sa Tali-

ansko) hovorili v rozliných dialektoch a da toho potom vyniesol

svoj v3'''^rok: "Ja nemôžem veri v spojení Itálie."

A predsa Itália bola spojená — a rakúska ríša v skutonosti

rozpadovala sa na rozliné asté — práve vtedy, ke gróf Hiib-

ner písal tieto svoje poznámky, totiž v júli roku 1848. Ale vtedy už,

od zaiatku roku 1848, obavy boly všeobecné ; a už vo februári uda-

losti vo Francúzsku podávaly vemi vážne a rozhodne zlo veštiace

príznaky.

^ .
" Jestli Guizot jpedne,

'

' písala kažná Melánia Metterni-

chová, "vtedy sme ztratení". Guizot skutone padol, ale s ním

padol i krá udvik Filip. Zprávy o tom dostaly sa až do Viedne ; a

zdalo sa hne vtedy, že Austria je strediskom celého pohybu i vzdor

tomu, že nepokoje nezaaly sa vo Viedni, ale v Milane, Taliansku,

kde jeden z habsburgských arcikazov panoval o miestodržite a

kde rázny generál Radecký, vtedy už osemdesiatnik, velil oklupanej

armáde.

Karol Albert, krá Sardinie — dedo terajšieho talianskeho krá-

a Viktora Emanuela — súbil bol, že on bude "meom Itálie" pod

jednou podmienkou. On totiž nechcel bol vyjednáva so žiadnym

jednoduchým konšpirátorom, ale že jestli sa roznieti povstanie, že

pôjde na pomoc povstalcom. Jeho podmienky boly prijaté a nastala

vzbura, z ktorej vyrástla potom revolúcia, trebárs táto revolúcia, o
sa týka jej rozmerov, v istých svojich stránkach mala charakteristi-

ku komickej opery, totiž vedená bola tak po kocúrkovský.
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Revolucionári zapoali boli svoju innos jednoduchým boyko-

tom. Vedeli totiž, že rakúskej vláde záležalo hlavne na daniach, kto-

ré ahala z tabakového monopolu. Usniesli sa tedy jednomysene na

tom, že žiaden Talian nebude faji. Rakúski vojaci (boli medzi nimi

i premnohí naši Slováci, ktorí s istou hrdosou hovorievali boli, že

^'ležali na Verone") proti tomuto boykotu spravili protidemon-

štráciu tým, že túlali sa po uliciach Milanova, držiac v ústach a faj-

iac mnohé cigarj^ odrazu. Divná a vyzývavá táto protidemon-

štrácia mala za následok, že talianske národovkyne rakúskym vo-

jakom na verejných uliciach cigary vyrážaly z úst, hádzaly na nich

s dachov kvietniky, záprdky a iné — nie práve voavé — predmety

;

mužské obyvatestvo, opatrené rozlinými zbraami, molestovalo ra-

kýskych vojaikov na iný spôsob. Povstaly z toho pouliné boje, v

ktorých mnohí boli zabití a ranení. Oduševnených národovcov bolo

mnoho ; rakúska vojenská posádka bola malá ; a každý vedel, že Ka-

rol Albert prichodí. Radeckýmu neprichodilo ni iné spravi, než u-

tiahnu sa so svojím vojskom do chýrnych štvorhranných pevností,

medzi ím povstalci zmocnili sa mesta a utvorili si doasnú vládu.

Zaslepenému Hiibnerovi, rozumie sa, i toto zdalo sa by tou najer-

nejšou nevanosou voi "jemnej" rakúskej politike so strany Ta-

lianov.

Ale Austria, aspo na tento as, nedala sa premôc. Vo svojich

štvorhranných pevnostiach Radecký bol v bezpenosti. V príhodný

as vyrútil sa potom so svojím vojskom a nabil Karola Alberta pri

Oustozze. Radecký dostal len malú posilu, ale i tá mu postaila; a

medzi dôstojníkmi, ktorí prišli v tej pomocnej armáde do boja pod je-

ho velitestvom nachodil sa i František Jozef — vtedy ešte ani nie

18-roný mlado. Bolo to jeho prvé zjavenie sa v bitevnom poli;

ale generál Radecký nebol veru ani najmenej natešený, ke ho videl.

Tá scéna, ktorá sa odohrala medzi mladým arcikniežaom a veterá-

nom premnohých bitiek, najlepšie je opísaná v živote Radeckýho,
ktorý spísal bol generál Ambert. O veci tejto doítame sa tam

:

Generál Radeekj^ novoprišlieho lena panujúcej cisárskej rodi-

ny privítal priamou vojenskou reou. ' Cisárska výsos, ' hovoril sta-

ý generál, 'vaša prítomnos položenie moje iní vemi nepríjemným.
fieu povážte moju zodpovednos v páde tom, jestli by sa vám nieo
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stalo
!
Jestli by ste sa dostal do váleného zajatia ku príkladu, ne-

hoda taká zniila by na jeden úder všetky výdobytky armády, ktoré
mohla by iná dosiahnu' — ''Maršale,' odpovedal mladý František
Jozef, 'bolo to podistým nerozumné vysla ma sem; ale natoko som
už tu, es zabrauje mi vzdiali sa odtiato bez toho aby som sa ne-

postavil voi ohu nepriatea;' a pri týchto slovách mladého arci-

kaza zalialy slzy.

"Proti takémuto jednoduchému ale galantnému vysvetleniu ne-

mohol nikto nioho namieta a hne bolo ushodnuté, že mladý kaz
súastní sa v najbližšej bitke, ktorá i skutone bola svedená o nieko-
ko dní pozdejšie (da 6. mája roku 1848 pri Santa Lucia). Starý

Radecký o tom krvavom boji potom sám poslal zprávu vojenskému
ministrovi, v ktorej doslovne sdeloval :

' Sám bol som oitým svedkom
neohrozenosti, preukázanej arcikniežaom, ke jedna nepriateská

gua vybýšila cekom v jeho blízkosti',"

A ke ho upomínali na to, aby dával na seba pozor a nevystavoval

sa nebezpeiu, odpovedal úctivé :

'

' Rakúsko nemá nedostatku v arci-

kniežaach." No, bitka táto bola len akoby nedeným vyrazením.

František Jozef bol v nej len žiaikom, i v nej sbieral len vedomosti

pre rolu, na ktorú ho chystali. A ke pobavil sa dos na vojne a za-

dos uinil svojej vojenskej "esti," vrátil sa nazad ku svojím štú-

diám. Bolo to práve vtedy, alebo krátko za tým, ako mu dôverne

sdelili o vekej nádeji, ktorú v om skladajú. Ke dozvedel sa o

tom, nebol vemi prekvapeným, ale ani nepreukazoval vekej záuby
v tom. Vytiahol znovu svoje knihy — hodné bachanty o riman-

skom, obianskom, kriminálnom a cirkevnom práve — a ítal zase tak

usilovne, akoby všetko záležalo od toho, že i zkúšky prejde s vyzna-

menaním. Nechcel, aby ho hodina zastihla nepripraveného.

A hodina jeho bola už veru blízko, lebo asy boly kritické ! Ne-

spokojnosti doma rýchle postupovaly za nepríjemnosami v Lom-

bardii ; a nakoko boly hodne zkolomútené, bolo viac archy s nimi

zápasi.



Cisárovná Alžbeta v ase jej vydajú.
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KAPITOLA V.

Povstanie roku 1848 — Rozulujúce zápisky kažny Melánie Mettemichovej

o om — Hanebný útek Mettemicha z Viedne — Habsburgovský dom za-

chránený "troma rebelujúcimi vojakmi" — Zaakovanie cisára Ferdinanda
v prospech svojho vnuka, Františka Jozefa — Húbnerov opis týchže cere-

ESTLI sa chceme prizrie na nepokoje, ktoré vyrnšily starý

poriadok v Rakúsku, a chceme to íta od toho, kto to svo-

jimi vlastnými oami videl a tiež i zkúsil a prežil, vtedy je

najlepšie, ke sa obrátime na zápisky, na denník, ktorý

si viedla Metternichova žena, kažná Melánia. Ona bola

svojho asu pri dvore ako ktorákovek arcikažna, bola olympickon

bohyou viedenských vysokých kruhov. Pri ítaní tohto denníka

zazdá sa niekomu, ako by to bol pyskot vyplašeného vtáka ; a v sku-

tonosti kažná Melánia o pravom význame povstania naozaj len to-

ko rozumela, ako ten malý nevedomý vtáik. Da nej jediným motí-

vom, jedinau pohnútkou revolucionaristov bola len púha svevonos
a bujnos; da jej pochopovania povstalci prechovávali iernu ne-

vanos voi svojím dobrým panovníkom; a výsledok celej tej agi-

tácie nemôže vraj by ni iné, než "koniec všetkých". Ona si

namyslela, že všetkému príinou je to, že uenci a umelci žiadajú vraj

akúsi "ústavu", "konštitúciu".

Už predošlé spomenuli sme boli proroctvo kažny Melánie Met-

temichovej, že jestli Guizot padne, všetko je ztratené ; a po udalo-

stiach februárových dov roku 1848 v Paríži povstávaly hrôzy za

hrôzami. O veciach toho asu píše:

"Úbohé Nemecko je už v plameoch! Nebolo hrôzyplnejších

asov, než teraz. Každá hodina prináša erstvé udalosti a nové

hrôzy stále dochodia už k jestvujúcim."

V skutonosti všetky tróny v Nemecku boly otrasené, trebárs i

malý nadej na znovuupevnenie. Teraz už ale bytie alebo nebytie samé
ho rakúskeho trónu hodené bolo na vážku. O tomto kažná Melá-

nia píše

:
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' Kossuth podal v snemovni istú rezolúciu, ktorá bola i schválená

a prijatá. Títo udia v skutku nepožadujú ni menej, než ústavu pre

Kakúsko ! . . . . Agitácia je všeobecná a štvanica veká na všetky

strany. ud je vemi znepokojený — zvláš vekí finanníci — tak-

že navrhujú ústupky týmto populárnym požiadavkám, a nevidno iné-

ho východiska k bezpenosti, len jestli sa požiadavky tie povolia.

Zdalo by sa niekomu, že sa celé peklo vyslobodilo. Len sám Boh
zachráni nás pred pohromou, ktorá hrozí zniením všetkého."

Zo zaiatku nepokoje obmedzené boly len na Uhorsko ; lenže ná-

kaza sa rýchle šírila.

"Tu (vo Viedni) je verejnos tiež strašne znepokojená a žiada

ústavu. V rozliných provinciálnych snemoch zaínajú vynáša tie

najodvážnejšie uzavretia."

Na inom mieste svojho denníka kažná Metternichová zase za-

znaila :

'

' Zprávy z Nemecka sú ím alej tým horšie. V pravom smysle

slova vlastne už ani nieto Nemecka, lebo všetci nemeckí panovníci

nútení boli povoli rozliné ústupky . . . .

"

Takto dochodily nepokoje bližšie a bližšie. A teraz stalo sa už

eekom zrejmým, že vlastne sám Metternich bol predmetom, proti kto

rému sa všetko hýbalo a proti ktorému celá nespokojnos bola name-

rená. Dostával mnohé výhražné listy. Na bránu Metternichovho

paláca pribili cedulu s nápisom :"Dolu s Metternichom ! My chceme ú-

stupky ! My chceme právo!" Ba i sama kažná Melánia obdržala

vážne upozornenie na jednej, ou vydržiavanej, slávnosti od grófky

Felície Eszterházyky. O tomto predmete má naznaené vo svo-

jom denníku

:

"Svoje upozornenie zaala (grófka Eszterházyka) nasledovnou

lakonickou poznámkou: 'Je pravda, že zajtra odcestujete pre?'

'Preo?' spytujem sa jej. 'Lebo povedané nám bolo, aby sme si na-

kúpili svieok a mohli zajtra svieti, lebo prihodia sa vraj mimoriad-

ne vážne udalosti'."

A skutone na druhý de stály sa veké veci — trebárs i nie

tie, ktoré mala na mysli grófka Felícia Eszterházyka ; a kažná Me-

lánia videla všetko na vlastné oi. Videla obrovskú demonštrá-

ciu na Ballplatz zvanom námestí, poula re jedného agitátora, kto-
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rého kamaráti vyzdvihli na svoje plecia, a ktorý plnými listami kri-

al:
'

' Sláva panovníckemu domu ! My chceme ústupky, chceme prá-

vo, shodujúce sa s duchom asu ! Dajte nám slohodu tlae ! Zavete
verejné prisluhovanie spravedlnosti ! Dajte slobodu duši! Kto sa

už prežil a je neužitoným, nech zad'akuje a ide ! — Za každou ve-

tou národ privolával mu na slávu a súhlasil s ním."

A kažná Melánia ponosuje sa potom alej, že vraj ''nikto sa

neopovážil zamedzi túto neslušnú demonštráciu a že nikto sa nepo-

kúsil utíši orgie výtržníkov!"

Ona nazvala demonštráciu túto "neslušnou" preto, lebo ona-

vlastne namerená bola rovno proti jej manželovi, ktorý, aleko viac

než sám cisár, bol predstaviteom tej starodávnej a rozheganej už

správy, nad ktorou uenci, vzdelanci a myslie vediaci poprední udia
už boli rozhodli, aby jej bol koniec. Cisár bol v skutonosti už slabé-

ho rozumu a vždy dobre naladený starý pánko, ktorému nikto ni zlé-

ho neželal. On bol práve tak ochotný povoli rozliné ústupky udu,
ako udeli komukovek dáku almužnu. A poddaní jeho všetko toto

vemi dobre znali, kriali mu na slávu, ke viezol sa po uliciach

Viedne a jeho podobizou ozdobovali svoje barikády. ud nepovstal

proti nemu, ale proti jeho politike, ktorá sa úplne shodovala s ná-

hadmi kažny Melánie a jej výhod ; — ud povstal tedy proti

Metternichovi, tomu ženiálnemu politikárovi a policajtovi.

Pre Metternicha protestovanie a bránenie sa bolo daromné,

ako to v pozdejších rokoch konal, lebo — trebárs kedysi spravoval

bol celú Európu — v Rakúsku rozhodne nikdy nemal moc spravova-

nia krajiny. ud chcel ma — alebo aspo si to tak namýšlal —

•

polepšenie svojho osudu. Hlavným hýbadlom v celom tom pohybe

bolo to, že Metternich musí padnú, musí ís "kade ahšie"; pre

Ferdinanda, jeho dvor a jeho ministrov bolo jedinou otázkou iba to,

že i Metternich má by vyhodený na spôsob biblického Jonáša do

mora len preto, že priniesol nešastie na loku rakúskej krajinskej

správy. Zobrazenie tohto vidíme v záznamoch denníka kažny Me-
lánie, ktorá na túto záležitos sa vzahujúce niektoré veci opisuje

nasledovne

:

"O pol siedmej hodine dali zavola Klementa (krstné meno
Metterniisha) do burgu."
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"Ano, Klement zaakoval."
Okolnosti tej rozmluvy, v ktorej sa bol poakoval, rozpovedal

Metternich grófovi Hiibnerovi nasledovne

:

"Arciknieža udvik došiel ku mne a hovorí mi: 'Pánovia títo

(ministri a dvorní radcovia) hovoria mi, že jestli by ste sa odhodlal

ku zaakovaniu, poriadok bude hne zpä uvedený. ' Ja som sa spý-

tal, že o je to, o si jeho výsos praje, aby som vykonal. On mi od-

vetil: 'To na vás záleží, že o sa rozhodnete vykona.' Na to som sa

okamžite poakoval z úradu kancelárstva a zájduc do nealekého od-

dielu štátnych delegátov, oznámil som tam tiež, že ako som spravil.

Jeden z tých pánov hovoril o mojej vekodušnosti a spomenul, že

moje poakovanie je akoby zakonením uznania-hodných skutkov,

dovršujúcim kameom záchranného múru, 'Nie, nie,' odpovedám,

'ono je púhym ústupkom revolucionárom'."

Lenže na Metternicha akalo i nieo iné. On nielen že sa musel

zaakova zo svojho vysokého a výnosného postavenia, lež musel

opusti i Viede, kde jeho život, i vzdor poakovaniu sa, nebol v
bezpenosti.

Ba ani len Viede nemohol opusti da svojho zvyklého

pohodlia, lež odišiel vo vekej náhlivosti, bez zabalenia svojich vecí,

najediac sa len u svojich priateov, u Taaffesov, a hne v najväšom
spechu vydali sa na cestu so svojimi priatemi do Feldsbergu. Met-

ternich utekal potom cez Nemecko a Nizozemsko do Anglicka, kde do

stal sa práve v ten as, ke jeho syn Richard sprisahaný bol za

zvláštneho konštábla a pozdejšie stal sa nástrojom Napoleona III.

Denník kažny Melánie Metternichovej spomína všetko toto len tak

kuse, chcejúc všetky údaje vyzdvihnú len so strany zásluh svojho

manžela. Jej znaky boly len akoby výkrikom ponosy, žaloby a

žiau : o že vykonal Metternich — kedysi najväší politik ale i po-

licajt Európy — že teraz s ním takto zaobchodia! Aký hrozný je

nevak ! Ale kažná Melánia Metternichová o práve takom iernom
nevaku mohla sa vyslovi i ohadom vody, ktorá, pod úinkom horú-

osti, vyvinie sa v paru a vyhodí do povetria panákov, sediacich na

spomenutých už bezpených krídlach, a to úplne bez ohadu na o-

soby.

Nuž, veru taký ironický je osud ! A ešte väšia bezohadnos
irónie zraila sa vo fakte, že habsburgovský dom, ktorý Metterni-
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chovi za jeho v prospech panujúceho rodu vykonané výtené služby

mal mu by vlastne vakou zaviazaný, v skutonosti tešil sa tomu,

že ho pozbavili hodnosti. Keby nie Metternichov rozum, jeho pre-

fíkanos, Habsburgovci by boli bývali mnohokrát v úzkych. Z po-

medzi lenov panovníckeho domu jedine matka Františka Jozefa

smyslela si na Metternicha a napísala mu list, v ktorom ho pote-

šovala, vypytovala sa, že ako sa má, a ohadom nádejí, ktoré skla-

dali v jej synovi, žiakovi to politických vied Metternicha, písala

medzi iným

:

"Chudák môj Franci (takto volali Františka Jozefa rodiia a

najbližšia rodina) bol našou jedinou útechou v týchto útrapov

plných chvilách. V okamihoch starostí a zúfania neprestávala som
žehna Boha, že dal mi takého syna. Jeho odvaha, jeho úprimnos,

jeho zdravý úsudok sa ani na vlas neskrátily —• vzdor tomu, že to i

ažko oakáva od mladíka jeho veku — a posiluje nás v nádeji, že

Boh dopraje mu doži sa krásnej kariéry, keže dosava dokázal to-

kú životaschopnos."

Vzdor tomu, že arcikažna Žofia v takomto obodrujúcom du-

chu, všetko padávajúc v tom najkrajšom svetle, mu písala, predsa i

ona bola jednou z tých, ktorí súhlasili s odkopnutím Metternicha

pre tú strašnú nenávis, ktorú ud voi nemu prechovával. A
samo sebou sa rozumie, že Metternich i odpovedal na jej list, pravda

žalujúc sa, že ako sa mu povodilo, no nezabudol poznamena, že ako

vysoko myslí o Františkovi Jozefovi, že si ho vemi ctí a že iste do-

siahne v živote nevšedných úspechov, jestli sa vraj pridža bude
tých politických základov a pravidiel, ktorým ho on uil. Pri

písaní tohto istého listu Metternich ronil ale krokodilské slzy, lebo

vzdor tomu, že Jonáša i vyhodili do mora, zdalo sa, že loka predsa

nie je zachránená.

Lebo poriadok a pokoj vo Viedni predsa nenastal. Ba ešte

opane : s revolúciou išlo to zo zlého na horšie a cisársky dvor musel

sa tiež prata zo sídelného mesta. Cisársky dvor najprv odsahoval
sa do loyálneho a verného Inomostia (Innsbruck, v Tyrolsku) —
kde František Jozef už bol na návšteve, ako sme to spomenuli, ke
šiel k vojsku do Talianska. Potom vrátil sa dvor nazad do Viedne v

tej domnienke, že pomery sa zlepšily; potom v krátkom ase zase

presahoval sa do Olomúca. Uhorsko a esko, a tiež i Taliansko, na-
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chodilo sa v otvorenej rebélii. I vo Viedni stavali s asu na as
barikády. Nevítaní a neobúbení udia nanútení boli cisárovi za mi-

nistrov, ktorí — vykonajc dáke ústupky — nútení boli zase ustúpi
svoje miesta iným, subujúcim ešte väšie ústupky. udia, ktorí

znali históriu, spomínali, že sa ide opakova rok 1793tí. Každú
chviu mohlo sa oakáva postavenie guilotiny, s ktorej skotúa sa

hlava cisára do koša pod klátom.

A ani v týchto mraný' ch a povážlivých hodinách habsburgský

dom nevedel sám seba zachráni. Ale opane. "Monarchiu", ako

to Felix Schwarzenberg bol povedal, "zachránili traja revoltu-

júci vojaci; "a síce Radecký, ten zostarnú nechcejúci osemdesiatnik

;

gróf Alfréd Windischgraetz, ten tvrdošijný aristokrat, ktorý bol o

mnoho imperialistickejším než sám cisár; a gróf Jozef Jelaic, hrdý

a svojej hodnosti povedomý bán Hrvatska. Títo traja boli jednej

mysle ohadom toho, že cisár Ferdinand je starým bláznom, ktorého

jeho ministri nanútili k vydaniu takých rozkazov a nariadení,

proti ktorým sa títo traja vojvodcovia vzprieili a odopreli sa im

podrobi. Tak Redecký, dostanúc nariadenie na opustenie Lombra-

die, ostal len tam so svojím vojskom ; Windischgraetz, ktorému roz-

kázali, aby iastku vojska podržal k službám vojenského ministra,

odpovedal, že on vojsko sám potrebuje ; a Jelaic, ktorého pozbavili

velitestva, odoprel vzda sa svojej veliteskej hodnosti. Na tento

spôsob zopreli sa proti situácii a zachránili ju.

Maarov, ktorí pochovali už na Viede, Jelaic nabil a zahnal

nazad. Windischgraetz, po krutom udusení povstania v echách,
uderil na Viede, dobyl ju a oslobodil. Radecký prišiel mu na po-

moc a tak koniec celým vzburám bol už blízky. Windischgraetz

v skutonosti mal ale inú príinu svojej zlosti voi revolucionárom a

nebola to len púha oddanos jeho k panovníckemu domu. Jeho

vlastná manželka bola totiž jednou z obetí povstania vo Viedni;

zastrelená bola, ako stála pri otvorenom obloku a prizerala sa na

vzburu dolu na ulici. Tak potom Windischgraetz nemal žiadnej

milosti pre revolucionárov, neváhal hocikoho da zastreli, povstalci

museli sa mu úplne podda a narábal potom s nimi da svojej udo-
voe. Preto najprv dal bombardova Viede

;
potom dal prebori

brány mesta a podnikol útok na barikády. Zo zaiatku preukazova-
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ný bol ešte sem-tam odpor, ale potom, ke prevedené boly niektoré

štatariálne vojenské popravy, poriadok skutone nastal a habs-

burgský dom opravdu bol zachránený, vyjmúc Maarov so strany

ktorých vždy hrozilo nebezpeie. A prvým inom cisára Ferdi-

nanda, ke jeho bezpenos bola už zabezpeená, bolo to, že sa poa-
doval s trónu v prospech svojho synovca, Františka Jozefa.

Bolo to vlastne ale také vzdanie sa trónu, ktoré už dávno bolo

dohodnuté, ba i jeho celé prevedenie náležité vyplánované a ustro-

jené.

Metternich, cisárovná a arcikažna Žofia skúpili hlavy dohro-

mady a rozhodli nad ceou vecou. Žiaden z nich neoakával dáke

zvláštne iny od cisára Ferdinanda, všetci vedeli, že je bezpomoc-

ným chudákom, ba i sám cisár povedomý si bol svojej neschopnosti.

Vzdor všetkému ale záležitos táto udržovaná bola v tej najväšej

tajnosti. Jedine Hiibner, Schwarzenberg a Windischgraetz zasvä-

tení boli do veci a vedeli o tom, že ku akému úeu svolaní boli le-

novia panovníckej rodiny a dvorní funkcionári tak naponáhle do ci-

sárskeho obydlia v Olomúci na 8-mu hodinu ráno, da 2. decembra

roku 1848.

"O pol 8-mej hodine," píše gróf Hiibner, ktorý bol úradným za-

pisovateom tejto zvláštnej schôdzky, "komnaty, susediace s trón-

nou sieou preplnené boly osobami v nádherných obianskych a lesk-

núcich sa vojenských úboroch. Prítomní boli všetci arcikniežatá a

všetky arcikahyne s ich dvornými dámami a sprievodom, biskup a

kanonici olomúckej kapitole, tiež niekoko dám z aristokracie. Na
tvári každého zraila sa tá najväšia vážnos, ba tiež akási kuriozita.

Z úst do úst išly tie najrozmanitejšie hádania a poznámky o prí-

ine tejto zvláštnej schôdzky, ale podivné je, že nikto ani len

netušil jej pravdivý úe. Arciknieža Maxililian spytoval sa ma,

že o o sa jedná. Arciknieža Ferdinand de Ešte podobnú otázku u-

pravil na ministra vojny, ležne obdržal práve takú vyhýbavú od-

pove, ako sám brat budúceho cisára."

Hiibner potom alej opisuje priebeh ceremónií nasledovne

:

"Presne o 8-mej hodine ráno do korán otvorily sa boné dvere

trónnej dvorany a do vnútra vstúpili arcikniežatá Maximilian, Karol

udvik a Ferdinand de Ešte, arcikažnie Márie Dorota, vdova po
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arcikniežati Jozefovi, a Alžbeta, manželka Ferdinanda, ministri,

maršal Windischgraetz, hrvatský bán Jelaic, gróf Gríínne, jazdec-

ký uite arcikniežaa Františka Jozefa .... Ke sa dvere za nami
znovu privrely, do dvorany vstúpili : jeho velienstva cisár a cisá-

rovná, sprevádzaní landgrofom Fridrichom Fiirstenbergom, princom

Lobkowitzom, poným poboníkom cisára, landgrofkou Fiirsten-

bergovou, hlavnou dvornou dámou a tajomníkou cisárovny. Za
nimi vstúpili potom arciknieža František Karol, jeho manželka ar-

cikniežna Žofia a ich syn František Jozef. ích velienstva zaujali

miesta vo dvoch kreslách pred trónom, kdežto arcikniežatá a arci-

kaznie posadali si na kreslá, rozpostavené v polkruhu okolo trónu.

Ministrovia, maršalWindischgraetz a bán Jelaic rozostavili sa oproti

cisárovi. Panovala hrobová a akási slávnostná tichos."

Tichos tá prerušená bola samým cisárom, ktorý preítal listinu,

už vopred pripravenú pre neho. Bolo to jednoduché osvedenie, že

na základe vážneho uváženia rozhodol sa korunu prepusti svojmu

synovcovi, Františkovi Jozefovi. Potom prišiel rad na Felixa

Schwarzenberga. Tento iná vôbec neinný a vonkajškom svo-

jím cekom ni neznaiaci mužík, od pohnutia trasúcim sa hla-

som, preítal tri dokumenty, ktoré dodaly právnej hodnoty a ceny

celej transakcii. Boly to dokumenty : prehlásenie, že František Jozef

stáva sa plnoletým, že otec Františka Jozefa (arciknieža František

Karol) vzdáva sa vštekých svojich práv v prospech svojho syna; že

cisár sa formálne poakúva a vzdáva sa svojej hodnosti. Doku-

menty tieto jedno zadruhom podpisované boly týrai, ktorých sa týka-

ly. František Jozef kaal — toto posledný krát — pred Ferdinan-

dom, ktorý mu udeloval svoje požehnanie.

"Sei brav, es ist geme geschehen," boly Ferdinandove slová. V
slovenskom doslovnom preklade je to : "Bu dobrý, vane sa to sta-

lo." V skutonosti mienil tým ale poveda :

'

' Netráp sa ty o ma

!

Ja som si tým neublížil ani najmenej. Ba opane, ešte som rád,

že som sa toho bremena zbavil." Ferdinand pokynul rukou, ako na

požehnanie, a odstupujúca cisárovná objala nového a mladukého ci-

sára. Hubner opisuje alej, že všetky arcikažny hlasne nariekaly,

ba že v celej dvorane nebolo loveka, ktorý by nebol mal vlhké oi
od sz. A kým trvalo ešte toto vytrženie a pohnutie, ešte raz otvorily

sa veké dvere trônnej dvorany a v susedných sieach nachodiacim
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sa dvoranínom a šachte sdelené bolo, že o sa udalo. Po ceremóniách

týchto František Jozef vyjazdil na prehliadku vojska, ktoré mu, o
novému najvyššiemu pánovi, osporiadalo skvelé, rozumie sa vopred

objednané, ovácie. Odstúpivší cisár Ferdinand s cisárovnou Maria-

nou ešte popoudní toho istého da v najväšej tichosti a tajnosti od-

cestovali vlakom do Prahy.

Obrovská zmena týmto inom sa tedy previedla, ale bez iná
zvyajných ceremónií. Celá vec poukazuje nám na to, že všetko

dialo sa s tou najväšou rýchlosou, takže nikto nemal asu ani len

zopýta sa, že nao je toto súrenie a že o za výhody a dobrodenia z

neho plynú. ''S Bohom, moja mlados!" povedal si František Jozef,

ke prvý raz bol pozdravený oslovením "Vaše velienstvo" a keá

vlastne zaal vážne myslie na to, o sa stalo, ke videl, že skutone
ako na podiv zmenily sa pomery a ke videl, že akú hroznú zodpo-

vednos berie na svoje plecia, na svoju mladú hlavu, lebo ve
len pred niekoko týždami slávil svoje 18-te narodeniny. Lež

ke správne povážime vec, František Jozef ani nevedel, že o je to

mlados, porovnajúc mladý vek detí takýchto rodov. Ale už výcho-

vou svojou vycviený bol tak, že stal sa nepoddajným, že mal svoje,

vštepené mu síce, názory. On bol tedy jedinou nádejou Habsburg-

ovcov, on mal nies všetky bremená tohto rodu a na om záleželo,

že i bremeno to má mu by ažkým. Ke zprávy o zmene panovní-

ka a o vekom tom prevrate dostaly sa až ku Metternichoveom, kaž-
ná Melánia preukazovala mimoriadnu staros ohadom mladého pa-

novníka a vo svojich znakách napísala medzi iným :

'

' Strašné veci ! Akože bude sa vstave udrža 18-roný panovník

v takýchto protibežných prúdoch ? ! Trasú ma zimomrávky, ke i len

pomyslím si na neho, na tú poslednú nádej, ktorá nám ostala. Ale

Boh ho žehnaj, daj mu energie a sily a jeho radcom rozumu, kto-

rý budú potrebova v jeho záujme použi ! '

'

Že aké príiny mala k napísaniu tohoto, snadno zbadáme z toho,

o napísala trocha alej vo svojom denníku. Tam totiž píše už

:

"Hovoria mi, že v Uhorsku vyhlásili republiku a Kossutha za jej

diktátora.
'

'

Toto všetko dosvedovalo tedy to, že Ferdinand mal už príliž de

statoné príiny na vzdanie sa trónu a ospravedlovalo jeho slov(
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"som rád, že som sa toho zbavil." Ale súasne znamenalo i to, že

František Jozef nenastúpil na zabezpeený trón, lež práve na taký,

za ktorého ochranu a pezpenos musel náležité bojova.

KAPITOLA VI.

Chovanie sa Maarov voi Františkovi Jozefovi — Vyhlásili ho za zradcu

a vyhnali z Uhorska — Opovrženie Rakúšanov voi Maarom — Pokorenie

Maarov pomocou Ruska — Utláanie a ukrutnosti — Biovanie žien na

rozkaz maršala Haynaua — Sám Haynau nabitý bol v jednom pivovare v

Londýne.

'OAS nastúpenia Františka Jozefa na trón stav vecí bol

takýto : vo Viedni bolo síce už po vzbure a revolúcii, ale v

strielaní a žalárováni vo väšine nevinných udí sa alej

veselo pokraovalo. Tyrolsko — toto útoište Habsburg-

ovcov — bolo loyálnym, ako vždy. V echách Windisch-

graetz potlail povstanie tak snadno, ako by bol rozmliaždil liesko-

vec. Len že Taliansko a Uhorsko ešte vždy hrozilo^ preto tieto dve

krajiny treba bolo úplne podmani.

V Taliansku sa boje obnovovaly. Prácu, ktorú prekonalo rakús-

ke vojsko pri Custozze, treba bolo zopakova pri Navara. Karol Al-

bert, da príkladu cisára Ferdinanda, zad'akoval sa s trónu v pro-

spech svojho syna, pozdejšie hrdinského Viktora Emanuela. Pod-

maovacá práca v Uhorsku ledva že bola zapoatá. A vzdor tomu,

že bán Jelašic odbyl Maarov skoro od samých vrát Viedne, Maari
predsa nachodili sa v tom položení, že zadržali jeho voje ešte nie-

koko ráz, kým dostal sa konene ku bránam Budín-Pešte. Na ten-

to spôsob stav vecí bol vemi kritický a nebezpený pre Habsburg-

ovcov.

Z mnohých strán a vemi asto bolo prízvukované, že Franti-

šek Jozef bude populárnym a obúbeným v Uhorsku. Pred týmto

raz bol už da Uhorska posiaty, ale ešte o chlapec, ako zástupca ci-

sára pri akýchsi verejnj'ch slávnostiach, pri ktorej príležitosti pove-

dal bol vraj "nabiflovanú" povedaku v "istej a správnej" ma-

arine, za ktorú dostalo sa mu vekého oslavovania. Pri tomto ne-
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treba sa nám ale vemi udova, nakoko všetko vopred bolo tak

narafíené a miláeek panovníckeho domu spravil, vraj, na Maarov
dobrý dojem. Eozumie sa, že to bolo ešte za "dobrých starých"

asov zemanských výsad a nová sloboda Maarov sa ešte len rodila.

Prívetivos panovníka nebola ešte žiadnym právom u poddaných
jeho. U Maarov hlavným zjavom bolo ale to, že oni boli náchylný-

mi milova rakúske ohcisára a by mu vernými a oddanými, ale je-

dine "pod podmienkami."

A tieto podmienky Maarov, za tých okolností, vo Viedni ne-

bolo možné splni. František Jozef, vychovaný v Metternichovej po-

litickej škole, ažko akosi privolil by bol snád i k tým podmienkam,
keby bol mal slobodné ruky. Ale mužovia, ktorí boli pri om—ale

hlavne nad ním — takí mužovia ako Windischgraetz a Felix Schwar-

zenberg, neboli by mu to dovolili ani vtedy, keby to on i skutone bol

chcel. Ako už boli zachránili pre neho Viede, tak teraz navrhli

mu zachráni Rakúsko a Uhorsko — lež na ich vlastný spôsob a nie

na jeho. Znajúc, že oho si oni prajú, nahovorili mu, že to si i

on tak žiada ma; jednoducho záležalo im na tom, aby oni mali v
rukách a kontrolovali celú mašinériu. Aby sme lepšie porozumeli ich

pokraovanie, musíme dôkladne posvieti na ich postavenie, ni
netýkajúceho sa toho, že v prvom rade boli teom-dušou aristokratmi

a v druhom rade že boli až do špikov Teutonmi.

Ako aristokrati pridžali sa toho, o bol Windischgraetz uril,

že totiž "udia zaínajú sa pri barónoch" a že žiaden lovek, jestli

sa len neuliahol šachticom, nemal žiadnych práv k tomu, aby bol

vážne ponímaný, jedným slovom považovali sa za akúsi nadzemskú
kastu, ktorá jedine bola urená k panovaniu. A o Teutoni považo-

vali sa za príslušníkov už Bohom k panovaniu urenému plemenu,

ktoré už vraj svojou prírodou stojí vysoko nad Talianmi, Maar-
mi, Horvatmi a ostatnými Slavianmi. Ich pre cisárstvo priazni-

vou, vraj, politikou bolo ustanovi a narafii veci tak, aby Ma-
ari šli hrdlá podrezáva Talianom a Hrvatov dovies natoko, by
podrezávali hrdlá Maarom. A, rozumie sa, kým i táto operácia

diala by sa pod ich riadením, oni súasne spojovali a germanizo-

vali by ríšu.

Lež "trafila kosa na kame". Maari sú totiž tvrdohlavým a

nepoddajným plemenom a nechceli sa da germanizova. Oni ná-
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stojili na tom, aby boli slobodným a neodvislým národom, ktorého

pomer ku Habsburgovcom urený bol na základe zákona z roku

L723. A Františka Jozefa nechceli uzna za svojho panovníka do

iých ias, kým nebol korunovaným v Budíne sv. štefanskou korunou

skrze ostrihomského arcibiskupa a kým neprisahal na ústavu sv.

Štefana Královstva. Toto hodili Maari pod nos Františkovi Joze-

fovi, ke vydal bol proklamáciu, v ktorej vyjadril svoju snahu

"sjednoti všetky krajiny a všetky plemená monarchie v jeden

nerozdený štát." Ale Maari dôvodili tým, že Uhorsko nie je len ias

kou štátu, ale je štátom samo v sebe a že takýmto má tiež i osta.

Habsburgovci, chcejúc pripoji Uhorsko k Austrii, vyhlásení boli Ma-
armi za ''zradcov uhorskej slobody", a o takí mali by vyhnatí na-

vždy z uhorskej zeme. Na týchto zásadách Maari sa sjednotili a

boj Maarov za slobodu sa zapoal roku 1848.

Je to jedna z vojen, na ktorú európska história zabudla. V jej

podrobnostiach bola to hrozná a na krvepreliatia bohatá vojna, vý-

sledok ktorej hodné asy ležal na vážkach. Hrdinský generál Gôr-

gei, ktorého meno i pozdejšie veky s úctou spomínaly, dokázal sa

by skoro práve takým hrdinom, akým bol hrvatský bán Jelašic.

Ba za istý as zdalo sa, že ke František Jozef i pokorí toto krá-

ovstvo, dni Austrie, o prvotriednej mocnosti, sú spoítané. Anglic-

ký štátnik Parmerston, ku príkladu, myslel a tiež i vyslovil sa bol v

snemovni poslancov, že "jestli táto vojna vedená bude do vyer-

pania, Uhorsko musí by — väšou silou — hrozne a nemilosrdne

zdliavené, ale Rakúsko vo vojne tej rozmliaždi si svoju vlastnú pravú

ruku. '

'

Lenže Palmerstou bol na omyle. A Austria — nie prvý a ani

nie posledný raz v histórii — vymkla sa zpod veštenia prorokov.

Austriu vtedy pomenovali boli "Chorou ženou" práve tak, ako Tu-

recko "Chorým mužom", Európy. No, "Chorá žena" mala zname-

nite elastinú sústavu, telo, a krásne prešmikla sa skrz všetky ka-

pitoly nehôd. V jej dejinách mali sme sem-tam vidiny, že jej telo sa

už rozpadovalo — Austria chystaná už bola na debu — na kusy,,

v tom ale, ke už bola tak rozcapartená, zase sa posbierala — a van-

druje znovu, akoby sa ni nebolo stalo. A takto to bolo i v rokoch

1848 a 1849. Poliaci povstali Maarom na pomoc. Lenže Rusi —
vediac, že o za následky malo by pre níeh poské víazstvo -— pre-
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kroili pod vodcovstvom kniežaa Paškievia hranice Uhorska k

zachráneniu Františka Jozefa. Toto zachránenie Habsburgovcov

skrze Rusov, — považova to možno za šastný alebo i nešastný ah,
komu ako sa zazdá, isté je len to, že František Jozef Rusku sa za to

nikdy neodslúžil, ba naopak, o krátky as bol už proti svojmu oslo-

boditeovi — a kapitulovanie Gôrgeiho pri Világosi da 13. augusta

roku 1849, stalo sa už v tom najsvrchovanejšom ase. (Tu pozna-

mena možno, že Františka Jozefa zaujali sa i Slováci a slovenské

dobrovonícke aty bojovaly proti Maarom ,za o od Habsburgov-

cov dostalo sa im len hodne utiskovania.) Ke boli už nemožnými

uinení a Rakúšani stali sa pánmi situácie, za tým o nasledovalo, to

bolo už len mäsarenie, hrozná krutovláda, bol to krvavý kúpe, nad

ktorým škandalizovala sa celá vzdelaná Európa. Boly to výiny
generála Haynau-a— tejto hyeny v udskej podobe, ktorý sa smial z

poníženia a múk bezpomocných a bezzbranných.

V prvých doch maarskej revolúcie i so strany Maarov udaly

sa výstrednosti. Tak ku príkladu obetou revolucionárskej sberby v

Pešti stal sa vojenský minister Latour. Lenže tieto výstrednosti

boly teraz hrozne pomstené nielen na poulinej sberbe, lež i na stred-

nej triede a na magnátoch. Rakúske žoldnierske pluky usadené boly

v maarských mestách a dedinách s dovolením slobodného plienenia.

Maarskí dôstojníci — všetko samí šachtici — vriadení boli do ra-

kúskych plukov o prostí vojaci tým cieom, aby ich takto pokorili.

Takto zaobchodili i s tými, ktorí k najpoprednejším šachtickým ro-

dinám patrili, ako s grófmi Eszterházy, Batthányi, Andrássy, Fesz-

tetits a inými grófmi a barónmi. Barón Podmanický, ktorého pri-

delili za jednoduchého vojaka k delostrelectvu, obesený bol na ve-

rejnej ulici jedného maadského mesteka len pre tú malichernú prí-

inu, že ztratil na neho sverené vrecko obroku pre kone.

Ba ešte i ženy boly biované a trýznené. Tu podávame na u-

kážku jednu zprávu o tom, ktorá bola uverejnená vo všetkých eu-

rópskych asopisoch; a pravdivos tejto zprávy zistená bola na

mieste udajú zvláštnym zprávodajom londýnskeho asopisu "The
Times":

"Jeden oddiel rakúskeho cisárskeho vojska vtiahol do obce

Ruskby. Možné je, moja rodinná blaženos spôsobila mi nepriate-
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stvo v Euskby a že tí rozhodli sa znii mi ju, lebo som si iste povedo-

má toho, že z nás nikto nespravil ni zlého. Len raz neoakávane,

bez predbežného vyšetrovania súdu, odvleená som bola od muža a

dielok. Zavleená som bola do kruhu, utvoreného vojakmi, pred

oami obyvatestva dediny, kde ma každý znal, každý vážil a uctil

nielen preto, že som bola paou kaštiea, ale preto, že ku mne každý

pravou oddanosou Inul, tam bola som verejne palicovaná. A vidíte,

slová tieto viem napísa ešte bez toho, aby som zhorela od hanby;

ale môj muž nevedel znies moje poníženie a odobral si život. Na-

koko odobrali mu všteku runú zbra, zastrelil sa malým delom."

Zprávu túto rakúske úradné kruhy podvracaly na základe tom,

že vraj na mape nemôžu nájs obce Ruskby. Ale bola to chyba jedine

tlaiara. Potom sa vynašlo, že táto ukrutnos udala sa v obci Rusk-

berg. (Toto bolo krátko po r. 1849, ke násilne nemili. Dnes v ú-

radnom maarskom '

' Helységnévtár ' '-i niet ni podobného. Kto vie,

ako meno to Maari pozdejšie zase zmaarili a že Ruskberg o je

vlastne za obcou.) Túto hroznú a ponižujúcu pokutu nasúdil bol ka-

pitál Graber ; a jeho obeou zamänka Madersbachová, vdova po spo-

lumajiteovi železodielní firmy Hoffman & Madersbach. (Da tohto

dalo by sa súdi, že udalo sa to niekde v Hevešskej.) Toto bol, prav-

da, len jeden prípad z tisícich, ktorý vyšiel na svetlo pred celú Eu-

rópu. Ale pravé ukrutnosti konaly sa v podobe vojenských po-

práv. Generálovia a plukovníci maraského vojska (trinástich za-

strelili zrazu v Arade da 6. októbra r. 1849, ale Maari už akoby ú-

plne zabudli na to,) ba i lenovia uhorského snemu boli nemilosrdne

rad radom popravovaní — niektorí postrielaní, iní zase obesení —
kým skoro žiaden z nich neostal. Lenže i tí, ktorí ostali pri živote,

boli posúdení na dlhoroné žaláre a pikali okuvaní v železách. Ba
ešte i celú diplomatickú mašinériu pustili do pohybu — na šastie, a-

lebo i na nešastie, daromné — cieom tým, aby uprchlíci, ktorí ha-
dali záštitu v Turecku, boli vypovedaní a vydaní do rúk rakúskej

vlády. Žiados o ich vydanie, adressovaná na sultána v záujme

Austrii, ruským cárom, poskytla dobrú príležitos mohamedánom,
aby sa mohli poriadne odslúži kresanom.

"Váš adjutant (písal sultán cárovi Nikolajovi L) žiadal u ma
vydanie maarských uprchlíkov. Natoko žiados tá vyvolala by ne-
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priatestvo voi Vám práve tak, ako i proti mne, prajem si, aby Va-

še Velienstvo nenástojilo na vyplnení tohto bodu."

Tou najväšou ukrutnosou nad všetky ukrutnosti — ktorá vy-

volala zdesenie a opovrženie na ceom svete — bola poprava grófa

udvika Batthányiho, bývalého ministerského predsedníka v Uhor-

sku. On bol vnukom toho Batthányiho, ktorý zachránil bol cisá-

rovnu Máriu Terezu, ke pruský krá Fridrieh Veký hnal jej

vojská až na uhorskú pôdu. Vtedy starý gróf Batthányi v prešpor-

skom sneme vstal, zvolal latinský "Moriamur pro rege nostro!" (po

slovenský: "Zomreme za panovníku našu!") a všetci zemani a

slávne stavy jedným hrdlom za ním to opakovali a dali vojsko na jej

zachránenie. Rozumie sa, že na toto zachránenie Habsburgovcov

sa teraz zabudlo. O grófovi Batthányimu píše i grófka Maria La-^

risch vo svojej senzanej knihe "Moja minulos", kde udáva o om,
že sa otrávil prv, než by bol býval popravený'. Toto je ale mylne tvr-

denie. Pravda je tá, že gróf udvik Betthányi chcel si síce vrecko-

vým nožíkom podreza hrdlo, lenže sa mu to nepodarilo. A pravdou

je i to, že ho v Pešti zastrelili mesto obesenia, lebo posúdenie rane-

ného na šibenicu spôsobilo by bolo ešte väší škandál.

Jeho vdova, zronená žialom a od pohnutia, zaprisahala syna, že za

žiadnych okoností nedá sa do rei a nebude sa zhovára s Fran-

tiškom Jozefom a na žiaden spôsob neuzná jeho jestvovanie a pano-

vanie. A drieny mladý gróf Elemér Batthányi i zadržal svoju prí-

sahu, ale až natoko, že pekných niekoko rokov za tým na polova-
kách striehol na cisára v jemu blízkych poovných revíroch, lenže s

krásnou cisárovnou stál na "vemi dobrých nohách" a mal s ou
milostný pomer za chrbtom ošklivého mu cisára.

Jestli by niekto mohol Františka Jozefa osobne drža zodpoved-
ným za tieto krivdy a ukrutnosti, v skutonosti musel by ho považo-

va za nešachetného mladíka, ktorý už vyrástol v starého zloducha.

Lež s druhej strany zase treba nám vedie — a kto chce posudzova,
musí pováži i vek, že totiž vtedy nebol ešte ani 19-roným — že on
bol jednoduchým panákom, Gašpárkom, krvožižnivej kamarilly,

sprisahaných pomstychtivcov, a tiež poslušnýmsynom tvrdého srdca,

ctižiadostivej, pomstychtivej a nafúkanej matky. Lenže na pozíciu

toho nešachetného a ukrutného mladíka— už i vedome, alebo neve-

dome —akosi sa navykol a potom už neprechovával milosrdenstvo
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ani voi matkám, ktorým podarilo sa vyprostredkova audienciu,

kaiacim u jeho nôh a na kolenách žebrajúcim o životy svojich sy-

nov. Odpovedal im ahostajne a cynický, akoby v odvetu na po-

pravenie grófa udvika Batthanyiho, že
'

' cisárske slovo bolo dané na

to, že rakúsky poddaný, bez rozdieu na stav, musí by rovnakým
v oiach zákona". V tento as viedenský zprávodaj asopisu ''Kôl-

ner Zeitung" písal bol

:

"Vešanie a striel anie — strielanie a vešanie! Toto je spôsob,

ktorým terajší páni u kresla ráno a veer pozdravujú národy
Austrie. Tá silná ruka Austrie je krvavou rukou a panujúce kruhy

v krveprelievaní a vraždení tak pokraujú, akoby neznalý presta,

ke už raz zaaly. Celý vzdelaný svet už protestuje proti výinom,
ktoré sa dejú v Uhorsku. Schwarzenberg a jeho pajtáši proti ním
nemerenú verejnú mienku chceli by obráti na vyššiu osobnos —
na cisára. O cisárovi si predsa ud nepredpokladal, že by mal spoje-

nie s krutými krvavými skutkami, so zbojstvom a vraždením. Na
základe neobmedzeného vladárstva predošlých asov ud Austrie mal
dôveru ku svojmu cisárovi; kedykovek trpel ud, to všetko svalené

bolo na zemanstvo a šachtu. Vtedy si ud dobromyselne hovoril:
'

' Keby pán cisár len vedeli o tom, však by nám oni pomohli ! '

' Teraz

sa už nikomu ani len nesnívalo o tom, lež opane, každý povedome ho-

voril: "Cisár vie o všetkom a on to tak robí."

Cynismus dosiahol svojho najvyššieho stupa — nikto nemohol
poveda, že i je to cynismus samého Františka Jozefa alebo nie —
k vôli tomu, aby sa nádhera a lesk dvoru udržal, podporoval a vzmá-

hal v dobe tohto násilenstvá a hrôzy. Opisuje to barónka Beck,

medzi iným píšuc

:

"Dvorný báli nasledoval za bállom, vydržiavaly sa plesy, zá-

bavy, slávnosti a rozliného druhu vytrženia, ale Rachel neustále pla

kála za svojimi demi a nedala sa poteši. asopis "Lloyd" uverej-

oval de za dom tie najpodrobnejšie zprávy o dvorných festiva-

loch, dlhé soznamy krások, ktoré sa ich súastovaly, opisujúc i nád-

heru úborov, do ktorých boly odeté. Lež všetko to ítané bolo bez

akékovek pohnutia. Nestalo sa to a nebolo by ani pomohlo; mesto
bolo v smútku; takéto fantastické spôsoby úavy boly von z módy.
Dvor chcel si získa súcit verejnosti, národa. Ale verejnos toho ani
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len na okamih nepreukázala, lebo ve vdovám neide tak snadno za-

búda ztraty svojich milých."

Ke arcikažna Žofia dala sa vyviez, obecný ud asto obklo-

pil jej dvorný koiar, aby jej do vlastných ušú mohli kria mená po-

vraždených vynikajúcich Maarov. A grófka Károlyika, ktorej

syn bol jednou z obetí potlaeniamaarskej revolúcie, prekliala Fran

tiška Jozefa hroznými slovami, ktoré sú akoby súhrnom najväšej

udskej zášte a nenávisti:

"Bodaj nebo a peklo zniilo jeho blaženos! Bodaj rodina jeho

bola vyhubená ! Bodaj bol pozbavený osôb, ktoré sú mu najmilšími

!

Bodaj život jeho bol zniený a bodaj deti jeho vynesené boly na

vnivo !
'

'

Je toto skutone zvláštne a pamätné prekliatie ! A ke, ctení

itatelia a spanilé itateky, pozorne budete íta tento životopis, pre

svedíte sa, že as po ase kliatba táto sa plní, že trest na zhrbené

plecia a šedivú i plešivú hlavu Františka Jozefa ide pomalý, ale stá-

le a neúprosne. Tragédia na námestí mexikánskeho mesta Quere-

taro, kde brat Františka Jozefa zastrelený bol atou republikánov;

tragédia vo Vatikáne, kde jeho švagoriná sa sošalela; tragédia v

Mayrelingu, kde jeho jedin syn hanebne zahynul ; tragédia z Žene-

ve vo Švajiarsku, kde jeho manželka posla na druhý svet dýkou

vraha ; a posledne tragédia v Sarajeve, kde jeho synovec a následník

trónu i s manželkou boli zavražden — všetky tieto udalosti, a tiež

mnohé iné, predstavujú nám postup, ktorým kliatba grófky Károlyi-

ky sa plnila, neodvratitený pochod Nemesisu.

Lež ako trest Františka Jozefa dochodil pomalý, tak trest jeho

nástroja, maršala Haynaua, prichodil rýchlym tempom.

Chvía tá skoro nadišla, ke sám cisár spoznal, že nástroj svoj

musí zlama. Mäsiarenie nemohlo sa prevádza navždy, a mäsiar —
Haynau, táto hyena z Breseie — nemohol by vene držaným v evi-

dencii. Ke raz vykonal na neho sverenú povinnos, musel ís. Tak
pozbavili ho velitestva armády, on utiahol sa do súkromného života

a vydal sa na cestovanie. Na svojich cestách zašiel i do Londýna,

kde už ale pred jeho príchodom znali, že o je za vtáka. Tam stavil

sa u bankára Rothschilda, ktorý mu dal odporúanie na pivovarnícku

firmu Barclay & Perkins, ktorej továre chcel si prehliadnu.



— 50 -^

Ostane to historickou tajnosou, i tento chýrny židovský ban-

kár Rothschild vyvši sa chcel na hyene v udskej koži a i to spra-

vil z roztopašnosti, ale Haynauovi sa tu škaredé povodilo. O tomto

tiež priniesol zprávu londýnsky asopis ''The Times". Robotníci,

zamestnaní u firmy Barclay & Perkins, vedeli, že Haynau ta príde, a-

le vedeli i to, že dal biova a trápi bezbranné ženy, preto sa dohodli,

že ho da toho i prijmú. Ledva že sa zavrely za ním vráta a on vstúpil

do dvora pivovaru, srútil sa na jeho hlavu s výšky snop slamy a

potom zaalo sa už jeho "obšívanie" so všetkých strán.

Úplné podrobnosti tejto historky nevyšly na javo, ale oití sved-

kovia predsa vyzradili dao.

Maršala Haynaua nabili palicami, z ktorých niekoké až zlámaly

sa na jeho chrbte. Chcejúc sa zachráni, vbehol do jamy na hnojov-

ku, z ktorej vytiahli ho za bradu. Akosi horko-ažko podarilo sa mu
vyslobodi z pivovaru a da sa na útek ulicami, ako by bol zošalel;

lenže ho dohonili, povalili na zem, znovu poriadne natrepali a vytr-

hali za jeho dlhé a mohutné fúzy. Jedna žena už i pribehla s nožni-

cami, aby mu fúzy odstrihla, ale vtedy sa mu akosi podarilo vytrepaf

z rúk prenasledovateov a vbehnú do blízkeho verejného domu, od-

kial ho potom polícia vyslobodila.

Túto udalos opísal bol tiež asopis "The Times" vo vekú senzá-

ciu. Ba asopis tento tak aleko šiel, že robotníkov pivovaru, ktorí

biovatea a trýznitea bezbranných žien Haynaua takto pohanili,

pochválil za ich skutok. Obyvatestvo Londýna súhlasilo s robotník-

mi a na jednom verejnom shromaždení uzavreté bolo — o vyhrážka

pivovarskej firme Barclay & Perkins— že jestli by niektorý robotník

pre '

' urazenie
'

' Haytiaua prepustený bol z práve, že nebudú pi pivo-

tejto firmy. Ovšem, robotníkom nestalo sa ni. Ba naopak : ktorý-

si udový básnik složil hne na Haynaua posmešnú báse, ktorá

sa v Londýne hne rozšírila a spievaná potom bola po celom Ang-
licku.

Ale Haynauovi nielen v Anglicku sa takto povodilo. O dva roky
pozdejšie i v Brusseli (Belgicko) dali mu pocíti, že ako smýšla o om
verejná mienka. Tu ho totiž zástupy udu na verejnej ulici chcely

ukameova a polícii len s ažkosou podarilo sa ho zachráni. A
takáto nenávis voi tejto hyene v udskej koži prejavovaná bola
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v- celej Európe. Lež František Jozef svojmu katovi, ktorý vykonal

v jeho mene a za neho všetky tie špinavé a hrozné ''práce" na
Maaroch, nevedel da iného zadosuinenia, ako to, že na pohräb

kniežaa z Wellingtonu do Londýna^ neposlal žiadneho zástupcu.

KAPITOLA VII.

Preo zvali Františka Jozefa "dieaom šibeníc" — Jeho zádrapka do Na-
poleona III. a toho následky — Bachov systém a námietky proti nemu —
"Ohúbenos' ' Františka Jozefa — tJtok na jeho život — Aký dojem spra

vil na belgického kráa a na kažnú z Westmoreland — Historka jeho ro-

mantickej ženby.

^ECOU kurióznou je, že František Jozef, ktorý pre ka-

^ tov našiel tak mnoho práce, už pri svojom narodení dostal

posmešné meno, prímeno,, "diea šibeníc".

^^ O tomto dostala sa do verejnosti historka, že matka

Františka Jozefa, ke nosila ho ešte vo svojom živote, vylia-

la tekutý obsah kávovej šiaky do tvári svojho arcikniežatského man-

žela a vyslovila sa, že diea len pod jednou podmienkou môže šast-

ne donies na svet. Podmienkou tou bolo, že niektorí väzni, ktorí pre

kriminálne priestupky posúdení boli k smrti, dostanú pardon. Ne-

pozostávalo tedy iné, ako zados uini jej vrtochom. Jedným z

týchto oslobodencov bol istý Rakúšan, na ktorého nad svetlo jasnej-

šie dokázaný bol ten najhroznejší zloin; ale na žiados arcikažny

Žofie a na najväšie zadivenie sveta zloinec tento vypustený bol z

väzenia, do ktorého sa už potom nikdy viac nedostal.

Istou vecou je, že ani ona, ani nikto iný nemohol by pohnú jej

syna k útrpnosti a odpúšaniu vtedy, ke Taliani a Maari ležali u

jeho nôh zdliavení a bezpomocní. Milos, ktorá daná bola najhnus-

nejšiemu kriminálnikovi, nesmela sa rozprestiera na politických pre-

vinilcov do tých ias, kým hlavy všetkých neválaly sa v piesku ku

väšej sláve Habsburgovcov a im oddane slúžiacej šachte, A táto

politika tešila sa doasnému a illusornemu zdaru. Jestli silná ruka

bola krvavou rukou, krvavá ruka bola hej silnou rukou. Lež Austria

nezmiatla sa vo svojich nesnádzach, ale prebila si svoju cestu skrz ne.

Dosavá ešte nemala sa o obáva Pruská; Uhorsko a horná Itália
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sošliapené boly k iernej zemi. Takto tedy Habsburgovský dom —
zbankrottovaný, ale majúci najúinnejšiu armádu v celej Európe —
mohol si ešte raz dovoli by arrogantným, zpupným. Takto potom
vidíme Františka Jozefa, ke postavenie jeho bolo už zaistené, roz-

drapova sa so svojou rodinnou, vrodenou, pýchou a vyhrážajúceho

sa, že francúzsky cisár Napoleon III. musel by insúltovaný a zneu-

ctený.

Napoleon — ke cítil sa by už istým na svojom prestole —
písal svojím kráovským a cisárskym "bratom", upovedomujúc ich

o svojom nastúpení trónu. A na viedenskom dvore hne vzkrsla z

toho otázka, že i má by vítaný o len rodiny, alebo o votrelec, na-

tískajúci sa do panovníckych vznešených kruhov. Jednalo sa o to,

i mal by pozdravený da vtedajšieho spôsobu titulovania o "Ve-
lienstvo a braté", alebo i mal by odbavený chladno a urážlivým

pre neho spôsobom. František Jozef a jeho radcovia boli za tento po-

sledný spôsob. Tedy cisár František Jozef, ktorý sa na svoj trón

vkradol len skrze krveprelievanie a vraždenie svojich poddaných,

ponižoval cisára, ktorého jeho poddaní vlastne zvolili za svojho pa-

novníka, pozdraviac ho v tom ase za grobienstvo považovaný spô-

sob, titulujúc ho jednoducho "Velienstvo".

Toto malo by vlastne spoloné zneváženie, ktoré Napoleonovi

III. malo by súasne zavdaté od hláv panovníckych domov Habs-

burgovcov, Hohenzollnerovcov a Romanovcov. Zahraniní ministri

týchto troch krajín i pojednávali medzi sebou o tomto predmete.

Konene ale jedine Romanovci (panujúca rodina Ruska) preukázali

guráž, že sa i postavia za svoje pohdanie. Habsburgovci, ke sa zo

zaiatku i dos nazdráhali, konene predsa len vzdali mu patrinú
úctu. Lež Napoleon nebol s tým spokojný. Rozhodol tedy, že

'

' pán
brat", ktorý ho nechcel ma za takého, musí poriadne odpika za

to. A krvavé následky toho vidie bolo potom na bitevných poliach

pri Magente a Solferine. Toto ale nie je naším predmetom teraz;

najprv musíme pojednáva o reformách Františka Jozefa doma.

Toto bolo obdobie, ke jeho osoba tiež zaínala nieo znai.
František Jozef zaviedol tak zvaný Bachov systém. Bach bol

nástupcom Schwrazenberga v úrade ministra vnútorných záležitostí.

Bol búrokratom do špikov, ktorý chcel každého a všetko zgermanizo-

va, ako to nemúrski búrokrati zvykli robi. Bola to procediira.
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proti ktorej esi a Hrvati hromžili práve tak, ako i Maari a Slováci.

"Toto je ale dobré," vysmieval sa Maar Hrvatovi, "tebe Rakú-

šan dáva to za odmenu, ím nás stresce".

Z takýchto vecí predvída sa dalo, že zlé následky tohto nemôžu
vysta ; ale dve veci odvrátily truble — aspo na as. Austria zaína-

la by silnou, a František Jozef bol šikovným, vedel si svoje miesto

zasta, a ku tomu mohol poíta na schopnos a ráznos svojich min-

trov. Cestoval po svojich provinciách, všade pretvarujúc sa za milosti

vého a spravedlivého, ako len vedel. Zo žalárov dal vypusti do dve

tisíc politických väzov a mnohým iným zase uavil na treste. Tieto

pomerne nepatrné omilostenia tiež dokazujú, že akou hroznou musela

by tá predošlá perzekúcia, prenasledovanie; ale už i tieto omilo-

stenia malý isté úinky. Zábavné výlety Františka Jozefa do Uhor-

ska, po istý stupe, boly len maskované a vopred ustrojené akoby na

javisko, ba i oduševnenie bolo len líeným. Fakt, že znal jazdi

tak, ako pravý ikóš dakde z Hortobáu a vedel tiež i maarský
tak "totošan" mondókova, pripisoval sa mu k dobru. Lež i on

sám vedel, že o má ignorova a na aký spôsob vynúti si kompli-

menty. "Stretol som sa s mnohými Maarmi," hovoril pri svojom

návrate z prvého takéhoto výletu, "a každý z nich je chlapom na
mieste". Bol tedy lovekom, znajúcim využi situáciu, a to tiež

osi pomáhalo.

Druhou vecou, ktorá mu tiež pomáhala, bol práve v ten as pod-

niknutý útok na jeho život vandrovným krajírom Libényim, ktorý

pokúsil sa pichnú Františka Jozefa od zadu dýkou do hrdla, ke sa

prechodil po Viedni, ale nôž zastavil sa na lebkovej kosti a zapríinil

len nepatrnú ranu. Pri tejto príležitosti tiež zachoval sa galantne,'

na oko nioho si nerobiac z attentátu. "Neakaj sa, drahá mama.
Je to len nepatrné poškrabnutie na krku," hovoril arcikažne Žofii.

"Žiadna vážna vec," chvastal sa pred svojimi dôstojníkmi. "Na-
dovšetko nie väšie nebezpeie, než akému moji vojaci stále sú vysta-

vení v Taliansku." Toto bolo tedy tiež využitie situácie. No, Maari
mali svoj spôsob rytierskosti, ktorú tiež ostrím dýky alebo fokošom
merali. Batthanyiho vdova a matka Károlyiho — tá, o tú hroznú

kliatbu nad ním vy'riekla — podistým tiež boly hotové modli sa k
Bohu za cisára a akova Bohu za jeho zachránenie len k vôli tomu,

aby mohol ešte viac trpe. Ale ríša o celok — nielen jedine Rakús
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ko — videla v om galantného mladého muža, šastlivé vyviaznuv-

šieho z nebezpeia. Zo všetkých strán mocnárstva dochodily depu-

tácie, blahoprajné mu k zachráneniu sa.

Dobrý dojem robil ale i na vážnych a prísnych pozorovateov. Bi-

sniarck, ke ešte vo svojom mladom veku v istej missii vyslatýbol ku
nemu, vyslovil sa bol, že v om "ohe jeho dvadsiatich rokov spol-

uje sa s vážnosou a rozvahou dozrelého muža", a doložil: "Keby
nebol cisárom, vyzeral by skoro prizádumivý na svoje roky." Nieo
pozdejšie belgický krá referoval o om vemi priaznivé anglickej

královne Viktórii

:

"Mladý cisár", písal bol belgický krá o Františkovi Jozefovi,

"musím dopusti, pái sa mi vemi. Je mnoho smyselnosti a odu-

ševnenia v jeho vekých modrých oiach bez všetkého líenia. Je

štíhlym, vemi galantným a zdvorilým, lenže i pri dvorných ple-

soch medzi arcikniežatmi hne zpozna v om ich náelníka, šéfa . .

.

V okolí jeho každý chová sa voi nemu s tou najväšou úctou, lebo

on je pánom, a toto je asi jediné, o dodáva mu autoritu, o asto

v podobných pádoch opane býva, totiž že ke i má autoritu, nevie

sa osvedi, nevie ju použi. Myslím, že sa vemi vie prispôsobni

k okolnostiam; po nemecký povedal by som o om, že je "muthig".

Mnoho krát obklopení sme boli umi rozliných tried, a môžem po-

veda, že nachodil sa v Ich milosti, lenže nikdy som nezbadal, žeby

sa jeho o ni nedbajúca a veselá povaha zmenila, ba ani len vtedy,

ke bol na to upozornený alebo vystríhaný."

Anglická kažná z "Westmoreland asi v tom istom ase písala o

Františkovi Jozefovi pánu Hoodovi :
—

• "S mladým cisárom som nad mieru spokojná, zvláš pre jeho

pravú synovský príažlivos ku svojej matke a jej preukazovanú mi-

moriadnu úctu. Vyzerá ešte mladším, než v skutonosti je, nie je da-

kým krásavcom, ale je pekne urasteným, má svižnú postavu a vemi
inteligentnú a výmluvnú tvár. Z obliaju zraí sa mu dôvtip a je ú-

plne zachovalým. Jeho matka je vemi zaujímavou osobou a je

úplne oddaná tomuto svojmu synovi a táto jej oddanos zdá sa by
i úplne oprávnenou. Otec jeho je vemi biednou osobnosou, ktorý

nemá staros o iné, len aby si mohol pohodlne ži".

Opis tento, zvláš vzhadom na arciknieža Františka Karola,

je vemi zaujímavým a je v om nieo smiešneho. Z opisov týchto
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ale vidíme, že František Jozef je tu vyobrazený ako muž, ktorého o-

sobnos už v tomto ase premnoho znaila jeho krajine ; z opisu tohto

ani najmenej nevyzerá, žeby bol on mužom tým, ktorý by sa obával

kliatby ženskej, syna ktorej on dal zavraždi, alebo žeby sa obával

úderov osudu, ktoré by ho môhly zgniavi — úderu za úderom od

mladosti do staroby — a ktoré sa plnily eekom da hroznej kliatby

Károlyiky. Ba ešte opane, opisy tieto hodia sa na muža silného,

ktorý si je rozhodne povedomým svojej moci a svojich budúcich i-

nov; a trebárs by sme i neverili v proroctvá, dokázalo sa z tohtO'

predsa hodne. Ale i vzdor tomu nasledovné roky boli plné ne-

hôd; politické truhle hne v krátkej dobe pozbavily Habsburgov-

cov o vemi cenné provincie ! kdežto rodinné nehody jeho stály sa

povestnými po celom svete a uinily jeho panovnícky dom tým naj-

tragickejším v celej Európe.

Politické nehody zapoaly sa už tým, že rakúska politika vmie-

šala sa do vojny na Krime, ke Rakúsko sprobovalo pridrža sa

práve tak napadnutého, ako i aži na strane napádajúcich. Ruský
cár, ktorý zachránil trón Františkovi Jozefovi roku 1849, domýšal
si eekom oprávnene, že zaslúžil od neho viac vanosti, než bola mu
preukazovaná. "Dvoma najhlúpejšími krámi Polska", hovoril bol

cár princovi Valentovi Eszterházymu, rakúskemu veposlancovi v
Petrohrade, 'sú Ján Sobieski a ja" ; lebo obaja pomohli Rakúsku vas
núdzi, kdežto ke oni sami potrebovali pomoc, boli Austriou ne-

vanícky sklamaní. Roztržka medzi Ruskom a Rakúskom vo vý-

chodno európskej politike datuje sa od tohto neestného inu Aus-

trie; toto falošné opustenie Ruska nebolo dostatone zaplatené

Austrii, ktorá skoro hne za tým pozbavená bola priatestva Fran-

cúzska. Tak potom vidíme už roku 1859, ako Francúzsko pomáha Sar

dinii pozbavi Rakúsko o bohatú provinciu, o Lombardsko, a to prá-

ve vtedy, ke Rusko vo veci nemohlo ma ani slova a pre jeho ma-
lomocnos muselo osta stranou.

Za týmto, aspo na krátku dobu, všetko zdalo sa by v poriadku.

Ani žiadne politické nehody, ani rodinne truhle nezdaly sa by na
obzore ; a zdalo by sa už bolo každému, kto na beh vecí dôkladnejšie

pozeral, že kliatba grófky Károlyiky bola márna a daromná. Fran-

tišek Jozef zdal sa by tým najschopnejším mužom Európy, ktoré-

mu sa všetko tak vedie, ako si to len on sám praje ; a ke tak nadi-
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šiel už bol as, že treba sa mu bolo ohliada za ženou, on nebol tým,

ktorý by sa bol ženil z politických ašpirácií, ani nepoveril svojich po-

litických hlaváov s vyhadávaním mu rodu jeho primeranej ne-

vesty, ale treba mu bolo zaúbi sa, na spôsob dákeho princa z po-

hádok, za vemi romantických okolností, trebárs román jeho ne-

bol podobným románom ostatných Habsburgovcov ; František Jo-

zef zaúbil sa stavu jeho primerane, so zachovaním svojej samoúcty.

Rozumie sa, že román jeho nebol ani len podobný rozprávke o

tom pohádkovom kráovi Kofetua. Habsburgovci síce radi napodob-

ovali kráa Kofetuu, lež toto obyajne robievali ku svojej hane a na
ich vlastnú škodu. Jejích mená — jestli len nieto dobrej príiny na

opak toho — sa menia. Oni prestávajú by arcikniežatmi a stávajú

sa jednoduchými Orthami, Wolflingovcami alebo Burgovcami, a bý-

vajú vyhnatí, vytvorení alebo vykopnutí — da toho, ako sa okolno-

sti naskytnú a ako im šastie slúži — z cisárskych dvorných kruhov.

Lenže historka o Popelke — to je už cekom iná vec ; a historka žen-

by Františka Jozefa je tou najchýrnejšou historkou o Popelke mo-

derných asov. Každý novší spisovate tohto predmetu pridáva no-

vé romantické a zvláštne podrobnosti ; ale hlavné faktá vo všetkých

týchto versiach historky sú tie isté. Je to zavše historkou "voha-
dov", narafíených starostlivou o syna matkou, v ktorej ale hrdina

vo svrchovanom ase záležitos prevezme do svojich rúk, dajúc pred

nos Popelke pred jej sestrami, nástojác na svojom a prekonajúc

všetko za zvuného oduševnenia so strany všeobecnosti.

Arcikažna Žofia bola už celá uveliená nad tým, že usporiadala

všetko dôkladne bez priinenia a vedomosti syna. Chcela vykona
dobrý skutok v prospech svojej schudobnelej rodiny — za "Wittels-

bachovcov, kniežatá v Bavorsku, a sestrenice bavorského domu, ku
ktorému i ona sama prináležala. Panovnícky dom Bavorska pre-

siaknutý bol šialenstvom — v oboch jeho odvetviach — práve tak,

ako i Habsburgovský rod; lež arcikažna Žofia nepomýšlala na to.

Eugenisti vtedy nevykladali boli ešte ich vedu o dedinosti nemocí,

a trebárs by i boli, ona by nebola poúvala na nich. V tých doch
šialenstvo považované bolo ešte — a zvláš v panovníckych kru-

hoch — za náhodilé nešastie otázneho jednotlivca. "Tendencie" k

šialenosti sa nepoitovaly ; a každá osoba, pochodiaca z panovnícke-
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ho rodu, jestli len nebola natoko šialenou, že treba ju bolo sputnaf,

alebo zavretú drža, považovaná bola za schopnú ženby alebo vy-

dajú. Ba o viac, šialenstvo v bavorskom panovníckom dome na

tento as nebola ešte tak známou a rozchýrenou. udvik I. nebol ešte

považovaný za šialenca preto, že bol akoby papuou Loly Montezo-

vej ; a extravagancie a výiny udvika II. a nebezpené a nešachet-

né mánie Ottu patrily vtedy' ešte len budúcnosti.

Arcikažne Žofii zdalo sa to tedy cekom správne a na mieste, že

bavorský panovnícky dom a rod Habsburgovcov má ešte raz u-

zavrie krížne manželstvo.

Celú záležitos pojednala so svojím bratrancom, Maximilianom,

kniežaom Bavorska. On mal dcéru, kažnú Helenu, ktorá bola vo

veku, súcom už na vydaj — utešené a príažlivé dieva. Medzi nimi

uzavreté bolo tedy, že kažná Helena má sa sta cisárovnou Ra-

kúska. Na postavenie toto bola už od dávna pripravovaná s najvä-

šou pelivosou práve tak, ako František Jozef vycliovávaný a dre-

zirovaný bol na stav cisársky. A František Jozef už skoro schválil

všetky plány, konané v jeho prospech — rozumel vec tak, že toto ne-

prieilo by sa jeho hodnosti — a presvedený bol v tom, že celá vec

kutá bola tými najlepšími agentami prostredkovania satkov. U-

shodnuté bolo tedy, že kažná Helena privedená má by do Ischlu,

kde sa má sijs s František Jozefom ; hne za týmto bolo na pro-

grame da prehlásenie ich zasnúbenia.

Cisár František Jozef došiel do Ischlu, letohrádku za Viedou,

a stretol sa s kažnou Helenou. Bola na prekvapenie krásnou, lež

Františkovi Jozefovi zdalo sa, že ešte o mnoho krajšou je jej sestra

— kažná Alžbeta : táto Popelka, ktorá nároky držána bola len v

pozadí. Kažná Alžbeta nebola pripravovaná na žiadnu zvláštnu hod-

nos. Vtedy bola ešte len šestnásronou : svojhlavá, pravé decko pri

rody — zvyklá, nakoko sa to dá myslie pri jej stave, na neobme-

dzenú vonos bavorských pohorákov. Pobehala hory a vrchy — tre-

bárs i nie tak, ako to podáva pôvodca knihy "Martýrstvo jednej ci-

sárovny", že s puškou v ruke polovala na rozlinú zverinu. Sú vše-

lijaké rozprávky o nej, že ako hrávala na citare pred sedliackymi

chalupami v obd'alných bavorských údoliach a ako sedliacke deú-
rence tanily da jej hudby. Bola na podiv krásnou s jej vekými,
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výmluvnými a zádumivými oami a bohatými ako uhol ernými
vlasmi. Z oí tých vyhliadala hlboká smyselnos, akoby tajomstvá

jej srdca detského a nepoškvrneného ; na svet hadela vtedy ešte len

ako plaché decko. František Jozef — vysoký, strojný, blondýn, mo-
drooký, hrdinský vojín a gallantný mladý muž, bez vSetkého tajom-

stva a povedomý svojej hodnosti — nazrel do tých iernych mysteri-

ckých oí a bol pokorený.

Kažná Alžbeta nebola ani formálne predstavená. Stalo sa to

len púhou náhodou, že ju František Jozef tu prvý raz shliadol. On
bol samotný vo svojej pracovni, ke ona vošla, obleená v jedno-

duchých bielych šatoch, s kvetmi vo vlasoch, a pozdravila ho úprimne
a veselo s prímluvou "Dobré ráno, bratrane." Dovolil jej roz-

práva — a, rozumie sa, nakoko on bol cisárom, Alžbeta nemohla
zuteka a necha ho tam, trebárs i nie vemi vone sa cítila — za

hodne dlhú chviu; diškurs tento skonil sa s tým jeho poznamena-

ním, že prial by sa s ou shovára ešte alej pri dvornom obede alebo

pri tanenom plese, ktorý mal za obedom nasledova. A kažná
Alžbeta veru nemala strachu. Ona bola vždy ešte "v škole", prosto-

reká a neberúca ohad na ni. "Nuž, jestli vaše velienstvo nástojí

na tom...." poznamenala na oko. "Áno, ja nástojím", hovoril

František Jozef. "Poujte! Zahrájme si na komédiu. Nehovorte o

tom nikomu ani slova, lež oblete sa na dvorný ples a príte tiež

na."

"Ma ale vyhrešia za to."

"Nie, nebudete vyhrešená. Já sa o to postarám — mne môžete

dôverova. '

'

Takto bola tedy komédia hraná; a, rozumie sa, ke sám cisár vy-

slovil svoje potešenie nad tým, že stretol sa s neoakávaným hosom,
vyhrešenie vystalo. Za týmto už veci pokraovaly rýchlym tempom
a každj^ môže uhádnu, že na veké prekvapenie sestry Heleny. Sám
cisár prehnal všetky medze dvornej etikety tým, že skoro polovíc

noci pretancoval s utešenou "školákou". Ke poas tancu bola

pausa a v buffetoch dávané bolo oberstvenie, on zaviedol ju na

stranu a tam jej ukazoval album, predstavujúci barevné obrazy roz-

liných národných úborov, ktoré nosené boly v osemnástich pro-

vinciách Austrie
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"Tu ha", hovoril jej, "toto sú moji poddaní. Zvedavý som,

i by ste si nepriala, by oni boli i vašimi poddanými."

Žatým zase len spolu tanili. A ke. došiel rad na kotillon, Fran-

tišek Jozef daroval malej Popelke kytku edelweisov, ktoré on sám
natrhal v Alpách. Tuto už potom každý prítomný pobádal — vy-

nímajúc samú Popelku — že mladý cisár má akési vážne zámery.

Jeho Popelka skutone ale ani len nepomyslela a neverila, že ci-

sár by mal vážne zámery, ba ešte ani vtedy, ke jej to vlastná matka
povedala. "o? ! Já mám by cisárovnou ! Ve ja som len niktoš!"

Toto bola odpove na náveštie matky. Lež nemusela dlho aka
na to, aby sa o vážnosti celej veci sama presvedila, nakoko už o

desiatej ráno nasledujúceho da dohrmel dvorný koiar Františka

Jozefa pred hotel, v ktorom bola ubytovaná. "Vstala už kažná
Alžbeta?" spytoval sa cisár. A ke dostal za odpove, že kažná
Alžbeta ešte nedokonila obliekanie, povedal, že sa chce sa sho-

vára s jej kniežatskou matkou. Išiel ku starej kažne a formálne

popýtal ruku malej Popelky s tým výsledkom, že o polhodinu poz-

dejšie všetci lenovia panovníckej rodiny, na ten as v Ischli sa na-

chodiaci, pozvaní boli do malého farského kostola a za zvukov rakús-

kej národnej hymny slávilo sa zasnúbenie. KecT vyšli z kostola, Fran
tišek Jozef udajne mal poveda tieto slová

:

"Toto je najblaženejší de môjho života. Blaženos túto pri-

nesla si ty, preto akujem ti za šastie, ktoré si môjmu životu pri-

nesla."

Samo sebou sa rozumie, že bolo to vemi mrzutým pre sestru

Helenu, ktorá potom hadala náhradu za cisárskeho manžela — lež

náhrady tej ven nenašla — vydajúc sa za princa z Thurn a Taxis.

No, nebolo to úplne po vôli ani kniežau Maximilianovi, ktorý sa

staval proti tomuto manželstvu, ako biblický Laban bol protestoval

proti tomu, ke Jakub súbil manželstvo Racheli, pri arevenom stpe

nechajúc Leah. Lež neuspokojovalo to ani arcikažnu Žofiu, ktorá

bola prefíkanou ženštinou, ktorá by radšej bola mala, aby sa stalo po
jej vôli, než že sa zdarile vydarilo nástojenie jej syna. Bolo to ale

manželstvo z lásky; a toto je, predovšetkým, hlavnou vecou v žen-

bách panovníckych rodín. Bolo ono manželstvo romantické — na
oko romantické, ba až pohádkové.
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A predsa dokázalo sa, že veci nemalý sa tak, ako sa zdaly by.
Vyšlo potom z toho všetkého, že manželstvo toto, tak romantický

zapoaté, osnované a uzavreté, bolo východišom a stredobodom ce-

lej rady tragédií. Bolo ono — jestli chceme by len i trocha pover-

ivými — splnením sa kliatby grófky Károlyiky,

KAPITOLA VIII.

Nezdar tohto manželstva — ažkosti jeho vysvetlenia — Dve protivné si

osobnosti — Jasná osobnos Františka Jozefa — Záhadná osobnos ci-

sárovny Alžbety — Jej príažlivos k Maarom a politická vážnos to-

hoto — Jej soznanie melanchólie.

EZDAR niektorého manželstva — v panovníckych kruhoch

práve tak, ako i u sedliakov — obyajne zaobalený býva v

v dáku záhadu. Všetky faktá nikdy nevychodia na verej-

nos; a každý si to tak domýšla, že faktá, udržované pod

plášom tajnosti, sú vždy vážnejšie, než tie na verejnos vy-

šlé faktá. Okrem toho osobnos — táto tajomná vlastnos, ktorú

žiadon bádate nemôže dôkladne vyšetri — v takýchto záležito-

stiach rozhodne znaí viac, než viditené údaje, na ktoré môžeme po-

loži prsty naše. Tak je to i s týmto manželstvom Františka Jozefa.

Výsledok jeho — nakoko svetu dovolené bolo z výsledku toho vidie
— dá sa jedine tak rozumie, ke zkúšame, nakoko je to potrebné,

žiariacu osobnos, ktorá miatla skoro celú Európu za celú generáciu,

behom asu pomätiac ju ím alej tým viac.

Tu nejedná sa o dve osobnosti, ale pozorova máme jedine jednu.

Sú osobnosti, ktoré nie sú v stave zaobali sa v rúcho tajomnosti,

o by sa skryly i za nepreniknutené mreže. A osobnos Františka

Jozefa je takéhoto typu. Každý si tak namýšla, že okrem toho, o
už vie o om, je už len vemi málo takého, o by ešte mohol vedie.

Je to už istá charakteristika všetkých Habsburgovcov, že oni neve-

dia ani len cez ulicu prejs bez toho, aby nezaujímaly také postave-

nie, ktoré nám zretedelne ukiaže, že na akom sú stanovisku a o si

myslia o veciach. A terajšieho rakúskeho cisára veru vemi snadno

môžeme považova za jedného z najtypickejších Habsburgovcov.
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On predstavuje sa nám za otvoreného a statoného, za vediaceho

sa prispôsobni a za prívetivého, lež súasne predstavuje sa nám i za

pyšného a hrdého, nafúkaného, ako sám Lucifer; nekonene dobro-

tivým a blahosklonným voi tým, ktorí sú mu bezpodmienene oddaní
— a títo ho potom považujú za gallantného vojaka, vyrastuvšieho v
starého gentlemana, ktorý vynasnažuje sa spravi veci príjemnými

pre každého — ale nazdávajúci sa, v niektorých svojich osudných ob

dobiach, že je on dákylii bohom a arcikniežatá že sú archanjelmi, nie

snád preto, žeby sa snád držali a spravovali o takí, lež jedine pre-

to, že sú Habsburgovcami a majú by a musia by nimi.

Je to úplne jednoduchá vec. Nikto sa nemôže pri tom zmias,

ke si pováži ku tomu, že František Jozef bol vždy punktovným na-

,
sledovateom rímsko katolíckych obradov, a, berúc ho vážne o ci-

sára, že vasné vžil sa do svojej úlohy; aby mohol pracova s pilno-

sou dákeho oddaného sluhu.

Všetko to — až na zvyklé ceremónie umývania nôh dvanástim

chudobným v katedrále sv. Štefana vo Viedni, napodobujúc tým sa-

môho Krista Pána — bolo punktikárskym plnením vopred vypoíta-

ného programu. Jestli by bol František Jozef umýval nohy chudob-

ných preto, lebo videl, že potrebjíjú umytie a iná neboly by umy-
té, vec by sa mala cekom iná a každý by mohol ma lepšiu mienku

o jeho charaktere. Lež on umýval ich len leda bolo, "tak na oko"
— sluhovia museli sa vopred postara o náležitú istotu nôh — na

spôsob herca, simulujúc a chvastajúc sa vekodušnosou. A veru

ktokovek pátral by dôkladnejšie vec túto a hadal by tu dáky sym-

bol, prišiel by len na to presvedenie, že všetko bolo len komedian-

stvom, lebo ve pozdejšie i toto zvyklé umývanie nôh vynechal.

Z druhej strany o cisárovnej nikde nemôžeme íta ani len jedin-

kej strany od žiadneho spisovatea — už i strana tá písaná bola dá-

kym intímnym alebo cekom cudzým — bez toho, aby sme nepocítili

prítomnos akejsi tajomnosti, ktorú ani tí najšastnejší kronikári ne-

vedeli napodobni. Jeden ženiálny novelista ju snád správne opísal

— istj''' Móric Barrés, o om sa i on sám s nemalou hrdosou pýšil, že

ju totiž správne opísal ; lež o sa porozumenia týka, ju nemohli poro-

zume ani žiadni dvorní velikáši, žiadni tajomníci a žiadna dvoma
dáma. Jej ahy, podobu, opisujú cekom zdhavo, ale skoro úplne
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daromné ; hovoria nám o jej dobrote srdca, potom o jej ekcentrino-

sti, márnivosti, ale vždy nechávajú nás vo tme — nie sme na is-

tom s jej melanchóliou, zádumivosou a s tou nespokojnosou, ktorá

ju stále stíhala, až potom sama sháala sa za nieim — ona sama vlast

ne nevedela, že za ím — oho ani nikdy nenašla. Grófka Maria La-

risch zdá sa by jej najdôvernejšou zo všetkých. Lež grófka Maria

Larisch videla tiež iba to, o bola v stave vidie — o iste tiež nebolo

všetko. Niekto by sná i veril faktám grófky Márie Larisch, lež pred

sa pochybova treba v tom, žeby to bol dôkladný obraz cisárovny.

Muž keže cisárovnú Alžbetu neporozumela ani len jej dôverni-

ca, nakoko mala takú, akože ju mohol porozume tedy jej manžel,

ktorý bol tiež len púhym mužom, len vojakom a k tomu Habsburg-

ovcom. Jeho blaženos v manželstve — jestli skutone i len bol v

om blaženým — muselo závisie len od toho predpokladania, že jeho

manželka je práve tak prostou a prehliadnou, ako on sám, že je

tak jednoduchou a prostukou, ako sama tá poháclková popelka.

On zaúbil sa do nej v tom domnení, ako by to boli uinili bársktorí

gallantní mladí dôstojníci. A o sa jeho týka, niet žiadnej pochybno-

sti, že František Jozef bol vemi náruživým v láske.
'

' Som zaúbený,

ako ktorýkovek poruík mojej armády", vyslovil sa o tomto pred-

mete on sám. A ke jeho nevesta prichodila dolu Dunajom do Vied-

ne ku nemu, bežal pozdravi a víta ju a v nedokavosti, kým lo
pribije ku brehu, len málo chybovalo, že nepadol do vody.

Tú okolnos, že sa skutone nesrútil do rieky, považovali za do-

bre subný zaiatok. A cisár i cisárovná a každý iný hovoril, ba i

skutone tak mienil, že to bola dobrá a blahozvestná udalos. Tak
ud Rakúska ako i Uhorska hovoril si, že "Mladucha Je tou najkraj-

šou ženskou celého kresanstva." "Vemi ma teší", vpísala cisá-

rovná Alžbeta do albumu veterána Radeckýho, '

' že budem prináleža

do krajiny, ktorá má tak vekého a dobrého cisára a takých hrdinov,

akým je Radeeký". "Nikdy predtým", hovoril František Jozef 0'-

Donnellovi — tomu dôstojníkovi, ktorý zachytil krajíra Libényiho,

ke tento zavraždi chcel cisára — '

' necítil som sa Vám by tak po-

vaným za zachránenie mi života, lebo nikdy predtým necenil som
si tak vemi život." A svoju rados preukázal i t„*m, že omilostil

mnohých väzov a tiež dal 200,000 zlatých na chudobných. Kým
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sympatie všetkého obyvatestva sprevádzaly mladomanželov, ke vy-

dali sa na ich svatobnú cestu a sbierali spolu v tyolských Alpách

edelweiss, ako ktorýkovek iní mladomanželia, vtedy jeden svedok

scény tej písal bol:

'

' Pamiatka toho aprílového da nikdy nevynde mi z pamäti. Sta

TÍ medzi nami cítili sa by znovu mladými, ustarostení sa tešili, ne-

mocní zabudli na svoje boasti a chudobní na svoju biedu. Každý
jednako chcel vidie družku, ktorú si cisár vyvolil za spolonicu svoj-

ho budúceho života. Sám Boh zná, že koko sz radosti stieklo dolu

našimi tvárami a že aké vrúcne modlitby odriekaly naše perný. '

'

Snadno je teraz už poveda, oboznámení súc s nasledovavšimi úda-

jamí, že rados táto bola priveká k tomu, aby dlho trvala, a že na-

deje povstaly jedine preto, aby sa oskoro stroskotaly; lenže ažko
je poveru odstri stranou cieom toho, aby sme mohli poveda, že pre

o bolo to takto, trebárs nebolo nemožnosou sledova niektoré kro-

ky, poukazujúce k tomu, že sa tak stane. V tejto vznešenej domác-

nosti nachodili sa dva faktory, ktorých asto vidíme v práci, niekedy

bezprostredne, niekedy zase za kulisami: bola to testiná a jeden

štvá.

Poutovanie bolo tým väšie, s ohadu politiky a dynastie, že ute-

šená nevesta cisárova subovala sa by, ba v skutonosti i bola, vyso-

kej ceny. V populárnosti, za ktorú František Jozef tak ažko praco-

val, bez všetkých ažkostí ona pomohla mu vemi mnoho s jej mladist

vými vnadami a príažlivosou, zvláš medzi romantickými a gavalier

skými maarskými šachticmi, ktorí ešte vždy nezapomenuli Františ-

kovi Jozefovi to všetko, o vykonal im roku 1849. Zdalo by sa, a-

koby i v nej kolovala maarská horká krv, trebárs i nepochádzala z

nich. Vie sa ale, že ona nemala žiadneho podielu v potláaní Maa-
rov. Ba ešte naopak : ona to zbadatene podala verejnosti, že sympa-

tizuje s Maarmi, s ich utrpením, a že si obúbila ich romantickú kra-

jinu. Nielen, že súeítila s ich utrpeniami, ale i obúbila si ich hero-

ické dejiny (?!) a ich rytiersku šachtu i vzdor tomu, že boli potla-

ení.

Krátko po jej príchode medzi Maarov vidíme potom pozdejšie,

že udelované boly amnestie, dávané boly omilostenia, ua udelenie kto

rých možno nástojila ona, možno že i nie, ale ktoré zavše jedine k jej
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dobru boly pripisované. Už i bolo toto jej zásluhou alebo nie, kaž-

dopádne bola ona dobrého srdca, citlivou osobnosou, uznanlivou,

ktorá súcítila s potlaovanými, bola ešte len akoby dievatkom, ktoré

rozhodne cítilo, že udia, ktorí boli pozatváraní v ažkých žalároch,

majú by povypušaní a má sa im da ešte raz príležitos na doká-

zanie toho, i sú skutone nebezpenými kriminálnikmi alebo nie.

Následkom tohto Maari obúbili si ju oskoro a skrze u i jej mu-
ža ; ovšem ju úbili iná, než jeho.

Gróf .^.lexander Bertha píše o tomto manželstve medzi iným

:

"Nastúpiac na trón, stala sa ona strážnym anjelom Maarov. Do-

sah tohtoto oni precítili úplne a mladú cisárovnu považovali potom

za svoju pravú patrónku."

Malo s týmto nieo do inenia i jej meno, takže mladú cisárovnu

potom pomenovali Svätou Alžbetou Uhorska. A pri mnohých prí-

ležitostiach okolnos táto nabyla politického významu, prinesúc

dobré výsledky pre Maarov. Toto je nie podceovanie práce Deáka
a Beusta v pozdejších rokoch, ke tvrdíme, že ich práca bola by bý-

vala hodne ažšou, keby si cisárovná Alžbeta nebola obúbila Ma-
arov. Je cekom isté, že len následok tejto okolnosti stalo sa to,

že František Deák po porážke roku 1866 pri Kráovom Hradci za

podmienky vyrovnania mohol poveda to, že Maari po Sadové ne-

požadujú viac, než o požadovali predtým.

Toto bol jejích obrovský úspech. Ale rozhodne dovolíme si tvrdi,

že Ivú iastku v om mala mladistvá cisárovná následkom jej sympa-

tií voi Maarom a to i vzdor tomu, že vlastne bola Teutonkou. Ke-

by zákony románové vládly boly i nad spravovaním sveta, snád i

tak blažené zapoaté toto manželstvo bolo by bývalo skutone blaže-

ným. No, tomu nebolo tak.

oskoro dokázalo sa, že pri vykonávaní povinností o cisárovná

bola ona hodne naivnou. Dramatická zmena v jej šastí predstavila

sa jej len o zdanie i vzdor tomu, že všetky slávy sveta zdaly sa patri

jej. Ale márnos všetkých márností ! Rok išiel za rokom — a už o

niekoko rokov cisárovná Alžbeta nauila sa lekciu. Ani vtedy ale

nevedela ešte zretedelne, že o vlastne je jej pravým želaním. Neve-

dela dôkladne rozozna, že o si vlastne praje. Ale to vedela jedine

dobre, už akokovek sa to stalo, že ani jej vydaj, ani jej vznešené po-



šarlotta, manželka mexického cisára Maximiliana.





— 65 —

stavenie neprinieslo jej toho. A krátko za tým zaneme poúva o

jej dlhých cestovaniach, ktorj^mi chcela akoby zahna mraná, a o

tajomnej melanchólii, ktorá sa jej zmocnila. Ešte bola len mladuš-

kou ženou, ke vyslovila sa bola pred jednou svojou dôvernicou:

"Cítim, že nieo zamrelo vo mne." Ešte nebola ani tridsa ronou,

ke grófka Maria Larisch videla ju v slzách a v podivnom polože-

ní. Grófka Larisch nachodila sa práve hore na jednom strome a

vec opisuje nasledovne

:

'
' Skoro spadla som so stromu, ke spoznala som cisárovnú, ktorá

podistým vzdala sa bola jazdenia komo a ticho kráala bez všetkého

sprievodu smerom ku mne . . . Alžbeta ticho došla ku môjmu stromu,

pod ktorým nachodila sa jedna kamenná lavika. Sadla si na u,
na tragický spôsob složila si ruky a tíško zaala plaka. Zretedelne

som videla, že na srdce jej zasadlo veké nešastie, lebo jej tvár pre-

zradzovala beznádejný výraz a asto zavzdychla. Bola som nato-

ko pohnutá, že som sa porušala na strome, listia zašuchotalo, cisá-

rovná ma zbadala a sišla som dolu."

Toto je sná tým najtypickejším obrazom jej melanchólie, tre-

bárs niekto môže si vybra i mnohé iné z týchto historiek. Dieati po-

vedala bola, že plakala preto, lebo jej malá dcéroka bola v noci ne-

zdravá, lež diea jej neuverilo. Dieati prikázala, žeby nepovedalo

nikomu, že ju videlo plaka, s ím sotva by sa bola zaneprazdovala,

keby príina jej plau nebola bývala tak jednoduchá. V niektorých

reiach udáva sa, že mnoho krát plakávala za ztratenými illusiami,

ako dáke decko, ke si zláme hraku. »

"Blaženos, ktorú udia hadia nachodi v dôvernosti a z kto-

rej si i sami prajú, kontrollovaná je tragickými zákonami. My všet-

ci žijeme nad prepasou akéhosi strachu a boastí, zapríinených

falošnosou spoloenskej morálky. Je to tá prepás, ktorá delí náš

skutoný stav od stavu, v ktorom by sme sa mali nachodi. Prepás
je vždy len prepasou. V tom okamihu, ke sprchujeme ju prekro-

i, srútime sa a zlámeme si kríže."

Toto je jej vlastné priznanie sa k melanchólie. A z toho mu-

síme si vybra o môžeme, aby sme posvietili na to, o už vieme. Je

to sná nie melanchólia, ktorej všetky príiny vedeli by sme vy-

nájs, ale aspo niektoré z nich môžeme vybra. Táto úloha privedie



— 66 _

nás nazad k istým veciam, ktorých sme sa už boli dotkli, a privedie

nás k druhým záležitostiam. Tu bude nám treba hovori o štváovi,

o testinej, o formálnych prísnostiach dvornej etikety a o cestách, kto-

rým tak cisárovná ako i cisár chceli boli vyhnú na rozliný spô-

sob, lež došli len k rozhoreniu.

KAPITOLA IX.

štvá Františka Jozefa — Alžbetina testiná — Alžbetin spor s etiketou —
Zaiatky odcudzovania sa — Funkcie grófky Márie Larisch v cisárskej
domácnosti — Kapitán "Bay" Middleton — Mikuláš Eszterházy — Krá-
sna historka Alžbety — Jej cynické držanie sa voi životu.

RCTKAŽNA ALŽBETA, stará matka terajšieho španiel-

skeho kráa Alfonza, bola štváom Františka Jozefa. Pí-

salo sa bolo o nej, že "vzala si ho na mušku", ako sa to

hovorí; no bola vdovou a bolo to pravidlom, že vdova ne-

hodí sa za nevestu pre habsburgského panovníka. Takto

stala sa tedy jeho štváom a bola pôvodkyou premnohých rozo-

pier. Mladá cisárovná nemohla sa s ou snáša; lež nevedela vystá
ani svoju vlastnú testinú, ani s ou nevedela vyns podobrotky.

Arcikažna Žofia, matka Františka Jozefa, bola žiarlivou a ne-

vedela strpie to, že táto detinská jej nevesta vie si získa lásku a ob-

div tých istých udí, ktorí ju — Žofiu — nenávisou vysmievali po

uliciach Viedne. Žiarlivou bola tiež i preto, lebo vliv tejto detinskej

cisárovny na cisára sti1)oval sa by väším — a neodškriepitené bol

i mnoho prospešnejší — než jej vlastný vliv. A o viac, bola ona ba-

bizou s mnohými starosvetskymi predsudkami. Zanevrela tedy na

Alžbetu na spôsob tých starosvetskych matiek, ktoré postavily sa bo-

ly proti svojím revoltujúcim dcéram, a skoro pre tie isté príiny.

Videla, že táto krásna a detinská ešte jej nevesta — da jej zdania a-
hostajne vychovaná a privedená zo slobodného a liberálneho Ba-

vorska — nijako nevie sa snies s putami starosvetskej etikety, ba v

skutonosti s príznakmi odporu hadela strias tieto putá so seba

Tedy vojna medzi nimi bola neodvratná — nie natoko smrtená voj-

na, lebo nebola otvorene vypovedaná, lež vedená bola pomocou všet-

kých možných podnecovaní a urážok. A rozumie sa tiež, že kým jed-

noduchý ud bol za mladú cisárovnú a zbožoval ju, za ten as kori

telia sa starej škole pridžali stranu arcikahyni.
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Tu spomenieme len niektoré podrobnosti.

Práve tak, ako Maria Antoinetta kedysi škandalizovala bola

francúzsky panovnícky dvor tým, že vysadla a jazdila na neosedla-

nom somárovi, tak i Alžbeta škandalizovala rakúsky cisársky dvor

tým, že žiadala si bola piva — toho znamenitého mnichovského piva

— a, da udania kronikárov, tiež i viedenské virštle pri jednej dvor-

nej hostine. Druhý krát spôsobila bola škandál tým, že nechcela od-

hodi topánky po jednom ich upotrebení; tretí raz zase tým, že išla

do mesta nakupova peší a v sprievode len jednej dvornej dámy;
štvrtý krát zas na ten spôsob, že pri jednom dvornom bankete sosa-
la svoje rukavice, ke etiketa predpisovala, že rukaviky majú by
natiahnuté na ruky a následkom toho tiež, že z poriadkov týchto sa

len vysmiala, ke ju na ne upozornili. Tieto anekdoty, ke ich tak

môžeme nazva, boly rozliné ; lež malý ony svoj vnútorný význam,

ktorý ešte roznietil rozpor. oho boly tedy ešte príinou?

Areikažne Žofii záležalo hlavne na tých dvorných obradoch a roz-

liných ceremóniách, ktorými sa Habsburgovci líili od iných smrte-
ných pozemšanov a ostatných panovníckych rodín. Na akýchko-
vek veciach záležalo Alžbete — a jej samej bolo by to iste ažko po-

veda^ že na om jej vlastne záležalo — ale tieto veci to rozhodne ne-

boly. Na tento spôsob jej stav a postavenie, ktorý zo zaiatku pri-

pomínal na historku pohádkovej Popelušky, po uplynutí len krátke-

ho aša upamätúva nás zase na rozprávku o tej dedinskej deve, kto-

rej sa zalieal a ktorú si vzal i za ženu lord z Burleigh, o v anglickej

literatúre je i pekne obásnené.

Lepšie reeno, a ako sa o tom i sama Alžbeta vyslovila bola a

o sme už i predošlé spomenuli boli, nieo zamrelo v nej.

Poznamena treba, že Madame de Boigne vo svojej rozprávke o

lordovi z Burleigh rozpráva, že otáznej dedinskej dievine osud do-

bre prial a že správne a statone uhájila svoj chudobný stav, z kto-

rého bola posla. Pomer arcikažny Žofie a jej postavenie voi Alž-

bete bolo tomuto vemi podobné. Tak, ako pyšný a nadutý Windi-
schgraetz povedal bol, že "loveenstvo poína sa od baróna," tak
iste zdalo sa, že i arcikažna Žofia je tej mienky, že loveenstvo za-

ína sa v rafinovaných a nádherných na oko dvorných kruhoch a že

tradicionálne spôsoby a vysoký tón týchto kruhov záleží na prvých
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princípoch a všeobecných zákonoch, že ich poínanie je oprávnené.

Na tento pád potom nemala žiadnych sympatií voi dedinskej deve,

ktorá chovala sa tak, ako sa jej len páilo a ktorá znenávidela prísne

predpisy habsburgských dvorných obradov.

Klebetníctvo obviuje ju. že vykonala ešte viac, než hašteriaca

svádlivá žena — že postavila nad hlavu svojho vlastného syna sú-

ložnicu, milenku, a pre svoju nevestu zadovážila milenca, aby na ten-

to spôsob odcudzila a odpudila jedného od druhého. Lež tí, ktorí

ju znali, udávajú, že ona bola prizbožnou ženskou ku tomu, než aby

sa bola dala na takéto škaredé intrigy. Zlo robiaci bývajú asto i

zbožnými ; a opane zase : zbožní udia tiež asto konávajú zlo. Mož-
né je tedy, že v tejto veci tiež takto to bolo. Lež i iná býva v* to tak vo

všeobecnosti, že po enthusiame oskoro prichodieva chladnota a od-

cudzenie. A grófka Maria Larisch sama udáva nám ten fakt, že

František Jozef bol prvým —už i vliv jeho matky mal na vo ve-

ci tejto úinok alebo nie — ktorý zpoznal a uznal, že manželstvo toto

neprinieslo to, o všetko sa od neho bolo oakávalo.

Každopádne i sám František Jozef dobre pocítil, že kdesi-osi

nie je v poriadku. Cisárovná Alžbeta bola primladá ku tomu, aby to

bola tiež pobádala a cítila a nabídku ku vydajú prijala bola práve

tak, akoby bola prijala pozvanie na dáku tanenú zábavu. Ju tedy

nemožno považova za zodpovednú, lebo ve neboli ani zrodení k to-

mu, aby sa vzájomne porozumeli. A on vo svojom znechutení —
trebárs sotva si bol povedomý pravého stavu vecí a nezbadal nepa-

trnú medzeru medzi sebou a svojou mladou žienkou — popustil si

uzdu a oddal sa životu da svojej vlastnej vôle. Potom i ona, po

istom ase, spravila takiste. Výsledok tohto bol ten, že ešte i na kon-

ci ich manželského života boli jeden druhému "ešte cudzími," nie

síce otvorene, ani súkromne tak, aby o tom niekto vedel, zrejme a ve-

rejne, lež stránili sa jeden od druhého, nemajúc žiadneho záujmu a

nestarajúc sa o to, že on alebo ona súkromne ako žijú.

Táto procedúra zapoala sa bola už vtedy, ke grófka Maria La-

risch videla cisárovnú Alžbetu narieka pod stromom v Bavorských

vrchoch. alšieho stupa dosiahla vtedy, ke cisárovná poslala pre

grófku Máriu Larisch, aby išla s ou ži a bola jej dôvernicou a u-

viedla ju do háklivých a tajomných povinnosti v Jedlove (po ma-
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arský Godollô), cisárskom to polovníckom kaštieli nealeko Pešti,

dajúc jej nasledovnú pozoruhodnú úpravu

:

"ujte, duša moja ! V Jedlove pre každú chviu navždy musíte si

zapamäta túto jednu vec : Nesmiete hovori o niom, o by ste videla

alebo poula a vašimi odpoveami na akékovek otázky musí by je-

dine 'áno' a 'nie', alebo 'ja neviem'."

Lenže za tým nadišiel i as, ke grófka Maria Larisch uznala za

dobré oslobodi sa zpod tohto prísneho zákazu, na svoju vlastnú ob-

ranu a poda svetu skoro úplnú zprávu — trebárs i nie cekom ob-

šírnu a rukolapnú, ale viac len v obrazoch a insinuáciach — o pre-

mnohých veciach, ktoré videla a poula. Ona sama, ako to soznáva,

mala vemi urite vykázané a v mnohých ohadoch vemi delikátne

funkcie v Jedlove ; mala funkcie také, o ktorých korunný princ Ru-

dolf, niekoko rokov pozdejšie, vyhadzoval jej na oi:

"Vy ste mi tiež za pekná osobnos," vytýkal jej na oi Rudolf,

"aby ste mi mohla vyklada o esti a morálke. Vy miešate sa do

záležitostí mojej matky od vášho detinstva. Ale vzdor tomu opo-

važujete sa pridža je stranu a klama otca môjho na každom

kroku. '

'

Toto bol osúdny výbuch. Samo sebou sa rozumie, že grófka Ma-

ria Larisch protestovala proti nemu. Lež smer a tendencia jej knihy

zrejme dokazuje, že pohnútkou k protestu tomu bol skorej hnev a

zlos, než pravé a oprávnené hájenie svojej nevinnosti. Nakoko ale

toto je opis života cisára Františka Jozefa a nie cisárovny Alžbety,

nie je treba, aby sme tu o veci tejto podrobne pojednávali. Lež vzdor

tomu niektoré zobrazené scény a niektoré udané v knihe tej faktá

majú symbolickú cenu, v ktorej nemožno nikomu pochybova. "*

Ešte predtým, ke grófka Mari Larisch sprevádzala bola cisárov-

nú Alžbetu na jej dlhých potulkách na ostrove Madeira, udia a-
sto hovorili si

:

"Gróf Hunyadi," píše grófka Maria Larisch vo svojej knihe,

"bol jedným z jej sprievodu a skutone neviem, že o sa vlastne stalo,

lež toko dobre viem, že komorník skoro stále špehoval na moju tet-

ku, cisárovnú. Gróf Hunyadi nazad bol povolaný do Viedne a pobyt

cisárovny Alžbety na ostrove Madeira bol naponáhle pretrhnutý."
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Zrejmé je, že toto stalo sa cieom hodenia piesku do argusov-

skýeh oí komorníka a takiste preto, že grófka Maria Lariseh bola v

službe cisárovny. Ona sama zobrazuje sa, a to nielen raz — lenže

vždy so zrejmou pozornosou na to, aby nepovedala ani málo, ani mno
ho — v ilohe hadzaky piesku do oí. Ale vekou udalosou bol de,
v ktorý kapitán "Bay" Middleton — ktorého asto volali i Viliam-

om Telí pre jeho skromnú utiahnutos — bol na návšteve u rakús-

keho cisárskeho dvoru a nutné mu bolo naponáhle sa rozlúi. Ci-

sárovná Alžbeta — píše grófka Maria Lariseh — nevedela ukry svo-

ju obubu v tomto chýrnom anglickom športsmanovi, ktorého dobrý

výzor, atletická sila a obúbenos u krásnych dám vysokých kruhov

spôsobilý dobrý predmet k spísaniu spoloenských historiek objemu
viacerých kníh.

V de, ke kapitán Middleton odchodil, oi cisárovny Alžbety

napuchlé boly od plau. A cisár František Jozef práve v ten neprí-

hodný as nadišiel do oddielu svojej ženy, ke práve len krátko pred-

tým odbavilo sa rozlúenie. Cisárovná Alžbeta prosila grófku Má-
riu Lariseh, by vynašla nachytre dáku vhodnú výhovorku, ktorou

by cisára zadržaly von. A grófku Máriu Lariseh jej vynalezavos

práve v tento kritický okamih neopustila. O tomto píše vo svojej

knihe

:

"Bežala som k dverám. 'Kto je to?' spytujem sa. "Cisár,"

znela odpove, 'môžem vojs dnu?' 'Oh, velienstvo,' žalostila som,
* aká nešastná náhoda, že teta Ciss nemôže vás teraz vidie ! Práve

probúva si nové jazdecké šaty.' 'Ni zato, vrátim sa pozdejšie,' od-

povedal František Jozef a poúvala som zvuky jeho odalujúcich sa

krokov v pitvore."

Za toto cisárovná Alžbeta gratulovala grófke Mani a pochválila

ju, že je "mimoriadne taktiná". O niekoko strán alej ítanie po-

tom v tej knihe nasledovný pozoruhodný odsek

:

"Izby cisára Františka Jozefa v cisárskom hrade boly hodne

aleko od izieb tety Cissi a pri jej dverách stále strážili vojaci.

František Jozef, ktorý bol vemi zaúbeným do svojej manželky, ve-
mi asto udržovaný bol v dištancii od jej oddelenia, ke cisárovnú

Alžbetu nadišlo jej obúbené samotárstvo a v taký as nemohol ju

nikto vidie okrem jej najdôvernejšieho vnútorného osobníctva."
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Zase jeden mf odsek podáva nám inii stránku veci, v ktorom
grófka Maria Larisch opisuje, ako ona sama dostala nabidnutie k
satku od maarského grófa Mikuláša Eszterházyho, ako ona sama
o tom. upovedomila cisárovnú a ako cisárovná žatým skoro nad
samým ránom došla do jej spálne

:

"Alžbeta bola úplne v bielom; jej ierne, bohaté vlasy visely jej

dolu plecami ako dáky pláš a oi žiarily jej ako dákemu videniu,

démonickým plameom ; v skutonosti takou udnou a cudzou zdala

sa mi, že som sa mimovone skoro bála a trasúc sa na celom tele a-
kala som, že zane hovori.

" 'Nespíte, Maria
" 'Nie, teta Cissi.'

" 'Tak sad'te si a poúvajte, že o vám mám poveda.'

"Ja som sa poslušne posadila na posteli a ona zaala hovori
chladným, rozhodným hlasom

:

" 'Je m.ojou povinnosou poveda vám, že gróf Eszterházy má
milostný pomer s jednou vydatou ženskou, ktorá ho úbi. Po po-

utí tohoto prijmete jeho nabídku k satku ?
'

"

Že o nám tu mieni grófka Maria Larisch poveda, je dos
zrejmé,' trebárs to cekom ani nepovedá ; a takým zrejmým je i vnú-

torné mienenie tej pohádky, o ktorej hovorí, že jej ju rozprávala ci-

sárovná Alžbeta na jednej vychádzke do vrchov pri Possenhofene,

jej rodisku v Bavorsku. Prehliadai knihy grófky Márie Larisch,

zaujatí súc hlavne s novými faktami o meyerlingskej tragédii, zdá

sa, že pohádku cisárovnej nedržali ani za povšimnutia hodnú. Lež

ke ju niekto íta pozorne, môže vynájs, že ona obsahuje príklad

spôsobu na poukázanie jednej suggescie bez toho, aby podala dô-

kladnú zprávu. Dajte pozor zvláš na to, že toto hovorila bola

cisárovná Alžbeta :
—

"Raz žila bola jedna nešastná mladá kráovná, ktorá sa bola

vydala za kráa, panujúceho nad dvoma krajinami. Mali spolu jed-

ného syna, ale želali si ešte jedného, aby on zauja mohol trón v tom
druhom kráovstve, ktoré bolo utešeným vrchovitým a hornatým

krajom, kde žil romantický a života schopný ud. Lež druhý syn ne-

došiel a mladá kráovná samotná blúdievala po horách a vysedáva-

la pri jednom jazere. Tak jedného da videla, ako sa tiché po-
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vršie jazera zrazu zapoalo hýba, alie na jazere sa roztvorily a

zjavil sa polora jeden krásny muž, ktorý vyplával ku nej a teraz

verne stojí po jej boku."

A teraz pozorujme, že ako všetky suggescie, ponášky, iiplne ho-

dia sa nau Rakúsko-Uhorsko známe nám je všetkým i o takzvaná

"dvojitá monarchia" alebo i "dvojitá ríša"; Uhorsko je jej asou
a cekom oprávnene hovorí sa o om, že je "utešenom vrchovitým

a hornatým krajom." Cisárovná Alžbeta dala život jednému synovi

— korunnému princovi Rudolfovi. Korunný princ Rudolf narodil sa

roku 1858 a za dobu nasledujúcich desa rokov Alžbeta nemala

za ním dieaa iného. Poznamenajúc toto vopred, vrátime sa zase

nazad k jej pohádke.

V nej opisované je, že ako ten cudzinec — ktorý vydával sa za

"ducha jazera" — zaviedol mladú kráovnú dolu "sklenným scho-

dišom" do tajomného paláca, kde ona "sedela po boku svojho mi-

lenca na jeho krišálovom tróne a spala v jeho náruí na posteli z

alijových listov", ale z&tfm. "vrátila sa do kráovho paláca". Tak-

to sme vedení alej po chodníkoch básnictva a fantázie k tejto kon-

klúzii :
—

"Prešlo niekoko mesiacov a kráovná vedela, že bude ma diea
a želala si syna, ako tá vodná panna, ktorá by bola panovala nad ro-

mantickou krajinou vrchov a hôr, ktoré tak úbila.

"Lenže neprišiel syn, bo ke došlo na svet diea, mladá kráov-

ná k srdcu svojmu privinula malukú dcérušku s vekými iernymi
oami jej pohádkového otca.

" 'i videla ho potom ešte niekedy?' spytovala som sa, hodne

zaujímajúc sa o vec.

" 'Nemyslím,' odpovedala cisárovná, 've ke budete ma viac

zkúsenosti vo svete, zpoznáte, že diea býva zakonením mnohých
úbostných pletích.'

" 'A o hovoril krá na to?' tázala som sa.

" 'Bol on primárnivým ku tomu, aby bol povedal nieo, trebárs

i okovek bol šípil,' odpovedala cisárovná Alžbeta; zasmiala sa svo-

jím zvláštnym spôsobom a bola zase takou cynickou, ako i pred-

tým."
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Zdá sa, že grófka Maria Larisch rada by bola, aby sme si o všet-

kom tomto domýšlali, že je to allegoria, podobenstvo ; lež v skutku

je mnoho bezpenejšie necha závoju visie nad všetkými týmito

faktami, alebo namýšlanými faktami, o ktorých si myslí, že allegori-

zujú. Takéto pohádky nie sú dôkazom — zvláš vtedy nie, ke ich,

ako v tomto páde, dostávame z druhej ruky. Lež i tak, keby tejto

pohádke nebolo možné dôverova o faktom, môže nám ona slúži

aspo na dôkaz, že v akom žili ovzduší, atmosfére, a že predstavuje

nám, že aké názory mala na život tak cisárovná Alžbeta, ako i Fran-

tišek Jozef.

O názoroch cisára Františka Jozefa na svet budeme pojednáva
na inom mieste. O nej môžeme hovori o o takej ženskej, ktorá ne-

môže zakry svoje vzrušenie a svoju príažlivos k niekomu, lež vzdor

tomu predsa nedovolí nám by v tomto úplne presvedenými. O jej

živote, o sa týka sentimentálnej stránky, môžeme si namýšla, že ne-

bol akýmsi stálym, ale len episodiným ; nebol on ani básou, ani drá-

mou, lež bol on sériou krátkych rozprávok, z ktorej každá koní sa a-

ko u Guy de Maupassanta, totiž nie je úplne dokonená, ale dovouje
nám vždy ešte háda. Tam je zase potom vážnos, ktorú venovala — a

grófka Maria Larisch podáva toto podrobne a venuje mu zvláštnu

pozornos — zachovaniu svojej krásy. Zachovanie tej krásy vy-

žadovalo tie ''zaiatky", o ktorých Mme. de Stael hovorí, že "sú
vždy blažené." Tam sú potom tie asté cestovania, na oko bezúelné,

ktoré zdajú sa by výletmi nie zkúseného turistu, bažiacim vidie

svet, lež za také, ako ke tie naháa tôu, o vyvinie sa potom v me-
lanchóliu, zádumivos, hne po krátkom ase nezdaru. To ustavi-

né cestovanie potom znamená, že chcela utiec sama pred sebou.

Grófka Maria Larisch podáva jeden rozhovor, ktorý poukazuje na
jej sklúenos mysle

:

"Maria, mnohokrát zdá sa mi, že mi je porobené, že som zaa-
rovaná a že po mojej smrti obrátim sa v morského racka a žit budem
v obrovských priestoroch oceána, alebo ukrýva sa budem niekde v
pobrežné skrýše ; a aspo vtedy ja, okrídlená Alžbeta, nechže budem
konene vonou, aby moja duša vedela uletie."

Z toho potom zase povstávalo podozrenie, rozliné predstavy,

následkom ktorých chodievala ku vešticám a dávala sa na rozliné
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babonárstva. Jej cynizmus dosiahol potom až takého stupa, kto-

rý sa zraí v nasledovnej jej poznámke, zaznaenej grófkou Máriou

Larisch

:

"O veciach, nad prevedením ktorých ja nikdy nepremýšlam, ni-

kto nepotrebuje sa stara," hovorievala asto. "Láska nie je hrie-

chom," bývalo tiež jej poznámkou. "Boh ustanovil lásku a mrav-

nos je otázkou jedine nás každého. Kým láskou nikomu neubližu-

jete, nikto nemá práva vás posudzova."

My, pravda, neideme ju tu posudzova; toto bolo len jej zobra-

zenie.

Ve veru hodne by bolo treba toho popridáva, aby jej obraz

bol úplným
;
prida by bolo treba nielen tie podrobnosti o jej toilette,

o ktorej grófka Maria hojne opisuje ; nielen podrobnosti o záube v

odvážnych jazdiacich dámach a jejích kúskoch — o takej vrúcnej

záube, že cisárovná Alžbeta raz nasledovala jednu cirkusovú jazdky-

u menom Elizu až do Paríža, privedla ju zpä do Rakúska a ešte

zaplatila náhradu za týmto spôsobom zrušenú smluvu; ale prida by
bolo treba faktá, ktoré poukážu na jej pomer k trpiacemu loveen-
stvu. Stáleho udomilstva a snahy po om v nej moc veru nebolo ; lež

ahšie bola naklonitená so svojou sympatiou voi tým viac postiže-

ným, než dala by si bola získa srdce na stranu tých, ktorí skutone
nároky inili na jej vekodušnos a udomilstvo. Ke navštevovala

ranených vojínov v nemocniciach po porážke pri Sadovej, vojaci

žehnávali ju na svojich smrten3''ch posteliach.

A predsa faktá tieto, trebárs potrebné sú k úplnosti, nie sú pod-

statou obrazu. Podstata obrazu leží v daromnom sháaní sa Alžbety

po blaženosti a v jej daromnom úteku zpred samou sebou — v sedle

na koni, kým jej zdravie dovoovalo jazdi, a vždy so sväzkom Heine-

ho básní vo vrecku. Nebolo to, snád, vemi rozumné jednanie ; le^ po-

chodila ona, ako to už i vieme, z takej rodiny, ktorá nebola vemi prí-

etného rozumu. Jedna z jej sestier — kažná Alencon — bola za

istý as pod opaterou v súkromnou asylume v Štýrskom Hradci, kto-

rý je známym i pod menom " dostaveníko princov" následkom toho»

že tam sa lieieva hodne lenov panovníckeho rodu. A druhá sestra^

Helena, ktorá sa mala vlastne vyda za Františka Jozefa a vydala sa

potom za knieža z Thurn a Taxis, stala sa obeou náboženskej mánie.
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Ovšem, že trebárs by sme tu okovek nepoítali, jedna vec je

istou. Medzi Alžbetou, s jej fantáziou a s jej daromným sa sháaním
po tom, o om vlastne ani ona sama nevedela, a medzi Františkom
Jozefom, s jeho prostými, vypoítanými a vojenskými náhadami na
svet, nemohlo by trváceho sväzku sympatií. Už sám osud to nedo-
vooval a nariaoval, že musia sa odcudzi jeden od druhého. Boli

oni obaja takreeno hrakou v rukách osudu.

KAPITOLA X.

'Martýrstvo jednej cisárovny" — Opravy nesprávností, nachodiacich sa v
tejto populárnej knihe — Priatelia Františka Jozefa — "Jedna poská
grófka" — Pani Katy Schratt — Stála oddanos — Chýry o morgana-
tickom manželstve — Interview u pani Schrattovej o tomto predme-
te — "Darby a Joan".

, ŽIVOTE cisárovny Alžbety popísané boly mnohé knihy. Z
týchto najrozšírenejšou je kniha pod názvom ''Martýrstvo

jednej cisárovny". Je to práca, o ktorej sa udáva, že podá-

va spoahlivé vnútorné zprávy z habsburgovského panovní-

ckeho domu. Ešte i Jacques La Fay'e, ktorý spísal najnovší

životopis cisárovny, prijal za správne a spoahlivé údaje tejže knihy.

Pisateka spomenutej knihy, ktorá i v Amerike požíva dobré meno,

a ktorá udáva o sebe, že bola v dôvernom pomere s cisárovnou, po-

sbierala síce i vo Viedni koujúce rozliné povedaky, ale skoro na
každej strane knihy svojej podáva také veci, ktoré je ažko veri a

ktoré by iste nespomínala, keby trebárs i len jediný raz shovárala sa

bola s cisárovnou Alžbetou, alebo keby i len bola bývala aspo raz v
jednej izbe s ou.

Jedna z knižiek "Martýrstvo jednej cisárovny" dostala sa bola

do rúk jednej dvornej dámy rakúskeho cisárskeho dvoru, ona ro-

bila si s ceruzkou poznámky v knihe tej a táže kniha nachodí sa te-

raz na stole pisatea tejto knihy. '

' ítanie tejto knihy", je prvou po-

známkou tejže dvornej dámy, "je skutoným martýrstvom pre toho,

kto zná o týchže veciach"; hne za tou poznámkou nasleduje potom
podrobné opravovania — mnohých pádoch také opravovania i menej
závažných údajov, lenže predsa také, ktoré podvrátia to tvrdenie, že-
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by pisateka knihy tej mala i len akékovek vnútorné štúdie toho,

o poudávalo sa vo viedenskom Hofbiirgii alebo v kráovskom leto-

hrádku v Jedlove.

Pisateka knihy "Martýrstvo jednej cisárovny" udáva, že ci-

sárovná Alžbeta mala "utešené tmavo-modré veké oi", na inom

mieste už ale spomína "žiariace safírovej barvy"; v skutonosti ale

jej oi boly hnedé. Táto istá spisovateka udáva, že cisárovná mala

"malé nohy " ; v pravde ale mala hodné labokj'-, lebo hodne peší cho-

dievala a tiež vie sa i o tom, že bola vemi žiarlivou na krásne malé

nôžky svojej sokyni v kráse, cisárovny Eugénie. I Bismarckovské

asopisy v Berline toho asu tiež vysmievaly sa z tej hodných nôh.

A takto alej. O niekoko odsekov alej v knihe tej vidíme

už potom, že aké klamné sú niektoré informácie spisovateky v porov-

naní s tými poznaniami, ktoré porobila na jej knihu do vnútorných

záležitostí cisárovskeho dvoru zasvätená dvorná dáma. , Tu spomí-

name niektoré nesprávne udania knihy a dvornej dámy podvracajúce

poznámky na ne :
—

SPISOVATEKA: "Knieža (v Bavorsku) na žiaden pád nebol

bohatým lovekom a všetky možné svoje prostriedky minul na vzde-

lanie svojich starších dcér,

POZNÁMKA: "Mal iba jednu staršiu dcéru, a síce Helenu, vy-

datú za princom z Thurn a Taxis."

SPISOVATEKA: "Polovala a strielala so svojimi bratmi."

POZNÁMKA :

'

' Cisárovná Alžbeta nikdy nemala vo svojich ru-

kách flinty — nikdy sa žiadnej ani len nedotkla.
'

'

SPISOVATEKA: "Celá jej láska sústredená bola na malej

arcikažne Gizele, došlej na svet roku 1856. '

'

POZNÁMKA: "Ona nikdy nedbala na toto svoje diea a ar-

eikažna Žofia starala sa o jeho výchovu."

SPISOVATEKA: "Jeden vemi nejapný výin, ktorého hrdi-

nom bol jej muž. . . . konene zlomil jej poslednú horlivos a, neozná-

miac nikomu svoje plány a zámery, v rýchlosti opustila cisársky pa-

lác vo Viedni, odcestovala do Terstu a odplavi sa chcela na svojej

yachte na lonské ostrovy, súc úplne rozhodnutá, že nikdy viac ne-

dovolí sa sblíži ku sebe svojmu manželovi a že nikdy nebude s nim

hovori."
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POZNÁMKA: ''Cisárovná Alžbeta v tom ase nemala svojej

vlastnej yachty a cestovala so súhlasom a dovolením cisára Františka

Jozefa. Jej brat ešte odprevadil ju až do Terstu."

SPISOVATEKA: ''V lete po narodení sa arcikažny Valérie

cisárovná strávila niekoko mesiacov s korunným princom Rudolfom

a jeho dvoma sestrami."

POZNÁMKA :

'

' Malá Valéria bola stále odluovaná od druhých

detí, nakoko cisárovná bola vemi žiarlivou na Valériu. Gizela a

Rudolf boli najviac držaní v Laxenburgu pri Viedni."

SPISOVATEKA: "Cisárovná Alžbeta pristúpila k vekému
harmoniumu, ktoré stálo pri otvorenom obloku. Sadla si ku nemu,
zahrala niekoko akordov, ktoré sa rozliehaly tichosou izby, spieva-

júc potom Sehubertovu "Serenádu". Bola ona nadanou hudob-

níkou."

POZNÁMKA :

'
' Cisárovná nikdy ani len nedotkla sa žiadneho

harmoniumu alebo klavíra. Nemala ani za zbla hudobníckeho nada-

nia a nikdy nespievala.
'

'

SPISOVATEKA: " 'Rudi', ktorý ich pozoroval, povedal zra-

zu...."

POZNÁMKA: "Korunného princa nikdy nezvali 'Rudi', ale

vždy len jednoducho Rudolf. Jeho posmešné meno bolo *Náci'."

SPISOVATEKA: " 'Mucer, ako malikú Valériu zvali. . .

"

POZNÁMKA: "Valériu jej matka nikdy nezvala 'Mucer, a-

le vždy len 'Drahúškom'."

SPISOVATEKA: "Valéria. . . plávala ako dáka vydra, jazdi-

la skoro tak dobre, ako i jej matka, šermovala a strielala vemi ši-

kovne a zrune."

POZNÁMKA: "Valéria nikdy sa neuila jazdi, nakoko to

cisárovná Alžbeta nechcela dovoli, a nikdy nešermovala ani nestrie-

ala."

SPISOVATEKA: "Toho da jazdila na krásnom koni sa-

motná. '

'

POZNÁMKA: "Cisárovná Alžbeta nikdy nevyšla jazdi sa-

motná."
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SPISOVATEKA :
" ' Chudák synu môj ! Môj biedny synu !

' o-

pakovala cisárovná. ' Obávam sa, že nevidíš a nechceš spozna, že o
za mizérie a nešastie privedie ti také manželstvo, aké ty chceš u-

zavrie'."

POZNÁMKA :

'

' Mne samej o veci tejto cisárovná ale hovorila,

'Nech si vezme sa ženu, koho chce. Ja nemiešam sa do záležitostí

Rudolfa'."

SPISOVATEKA: "Že Rudolf stretol sa s Máriou Veerou a

jej matkou v Londýne a že bol tam u nich dos asto, je skoro

istým.
'

'

POZNÁMKA: ''Rudolf sa s Veerovcami nikdy nestretol v

Londýne.' '

SPISOVATEKA :

'

' Mademoiselle Ferenezy preciovala jej an-

glické, francúzske a maarské knihy."

POZNÁMKA: "Pani Ferenezy síce znala všetky tieto tri

rei, ale preciovala jej len v maarine."

Tieto poznámky iste postaia. Lenže každý itate, ktorý ich

preskoil, musí sa ešte vráti ku ním. Poznámky tieto samy v sebe

neznaia vemi mnoho — vynímajúc tie, ktoré sa bezprostredne ci-

sárskeho dvoru týkajú. Nuž a tieto nám potom ukazujú, že ako sú

dvorné historky asto opisované a že akej historickej cenj'- majú
"styky" nepodpísaných osôb v cisárskych dvorných kruhoch. Tie-

to poznámky treba bolo poda už i preto, aby sme ich demonštratívne

porovnali, lebo tieto zkonfundujúce podania obsahuje taká kniha,

ktorá bola považovaná za smerodajnú a správnu medzi itatemi
dvoch kontinentov, ktorá vyšla vo viacerých vydantach len preto,

že myslelo sa o nej, že spísala ju osoba, ktorá nazrela i za kulisne

habsburgskej cisárskej domácnosti.

Lenže spisovateka knihy "Mratj'rstvo jednej císárovny" bola

tak máliko za kulisami habsburgského cisárskeho dvoru — a tak

málo vedela o veciach týchto i z iného ohadu — že nevedela sa

vlastne vyzna ani len v Gothanskom Almanachu (kniha, udávajúce
všetky šachtické rody) a neznala také mnohé nepatrné faktá, o kto-

rých bárskto môže sa presvedi i bez zvláštnych informaných žrie-

del. Na príklad o sobáši Františka Jozefa s Alžbetou udáva do Po-
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senhofenu, kdežto v skutonosti odbavil sa v Ischli. Tiež udáva, že

cisárovná nepochodila z "panovníckeho" rodu, kdežto jej starý otec

bol kráom Bavorska.

Takto stojac veci, mimovone prichodíme k tomu, že jestli

sa chceme dosta k podrobnostiam tajnej histórie odstránenie a od-

lúenia sa cisárovny Alžbety od cisára Františka Jozefa, nebudeme
sa môc obráti na udania tejto spisovateky. Tajná tá história, na-

koko týka sa zálet cisára, v oiach tých najbližších ku dvoru nebola

by vemi prekvapujúcou ani vtedy, keby i všetko vedeli o veci.

Ovšem nie je to pravidlom pre panovníkov v kvete života a naj-

lepšej sily odlúi sa od ich pôžitkov tým cieom, aby sa snád, trebárs

i len v princípe, opanému životu oddali. A niet veru žiadnej príi-

ny ku tomu, aby sme to predpokladali o Františkovi Jozefovi. Náru-
živos u neho bola pomerne len malá a obyejne netrvala dlho. Sved-

kovia, ktorí svedia o jeho náruživosti, súasne presvedujú nás, že o
ako prísne berieme hore jeho cisárske kúsky i takzvané "vyhodenia
si kopýtkom", že vždy oskoro prišiel zase do riadnej koaje a da
dvorného jazyka sa skoro "ustálil" zase. Bola tam tiež istá po-
,?ká grófka, majúca styky s Františkom Jozefom; lenže to je tiež

starou a nedôležitou historkou ku tomu, než aby sme ju tu spomínali.

Lež dámou, ktorej meno rozhodne musí by spomínané pri týchto hi-

storkách, rozumie sa, je pani Kati Schratt. A okolnosti, za akých
sa cisár obznámil a "spriatelil" s pani Schrattovou, podávajú nám
tiež hodne svetla na spôsoby, za akých on a cisárovná Alžbeta zaali
v tú dobu ži.

Bolo to roku 1885., ke cisárovná Alžbeta sberala sa práve na
jednu z jej zvyajných potuliek a vandrovaiek. "Jej nežné srdce,"

píše grófka Maria Larisch vo svojej knihe, "upomenulo ju, aby smy-
slela si i na to, že manželovi v jej neprítomnosti bude snád smutno."
Preto dopytovala sa od svojich dvorných dám, že i neznajú dáku dá-

iriu, ktorá by bola ochotná "zabáva" cisára v jej neprítomnosti, len-

že takú, v ktorej by sa mohlo dôverova, že nebude ma na cisára jej

nepríslušný vplyv.

"Spomenula som jej mnohé dámy," píše alej grófka Maria
Larisch, "o ktorých bola som si istá, že s najväšou ochotou a od-

danosou tesily by cisárskeho slameného vdovca, lenže teta Cissi
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nebola ani s jednou z nícli spokojná a zdalo sa mi, že s celou záleži-

tosou prestala sa zaobera. Až zrazu jedného da povie mi, že už

V3aiašla tú pravú osobu v hereke Kataríne Schratt, ktorá vždy pova-

žovaná bola za viac interesantnú von z Burg divadla, v ktorom hrala,

než v om na javisku Mnohí udia zazlievali výber cisárovny

Alžbety, ale ona predsa správne jednala pri smy'slení si na túto he-

reku, ktorá, po smrti mojej tety, dokázala sa by oddanou priate-

kou cisára Františka Jozefa."

Toto, isteže, zneje o nieo cekom nezáväzného v knihe "Mar-

týrstvo jednej cisárovny". Kdeže by i nie, ke jedna cisárovná shá-

a sa po rovných a boných cestách, aby našla jedného strážneho an-

jela pre cisára, konene vytrepe ho kdesi zpoza kulisien, predstaví

ho v osobe jednej hereky s výsledkom tým, že ona stane sa priate-

kou práve tak rodiny, ako i samého cisára a cisárovi stane sa ona stá-

lym potešením a jeho spolonicou za vyše tridsa rokov — toto, sku-

tone, je prekvapujúcim obrazom, v ktorom ažko je veri, trebárs

pochodí i z takého znamenitého žriedla, akým je grófka Maria La-

riseh, bez nepodvratných dôkazov. Lež podanie toto v skutonosti,

i vzdor tomu, zdá sa by dôkladnou pravdou. Presvedujúce dôkazy

sú k dostaniu a budú i tu predvedené.

V prvom rade treba spomenú, že pridruženie sa cisára Franti-

ška Jozefa k tejto hereke je práve tak chýreným a akýmsi ud-
ným, ako trebárs i jeho podivuhodná ženba ; a toto tvrdenie zasta-

ne si svoje miesto i bez všetkých dôkazov. Pani Kati Schrattová sta-

la sa zrazu a je od tých ias stále nevyhnutnou národnou a krajin-

skou ustavizou — stala sa akoby rodinou cisárskeho dvoru, trebárs

ním i nie vemi bola uznatá za takú. To sa všeobecne vie a je doká-

zanou vecou, že ke František Jozef šiel do svojho vonkovského pa-

láca v Ischli, pri Viedni, pani Schrattová musela tiež ís do Ischlu.

Postarané bolo o to, aby mala v Ischli svoju vilu, aby tak František

Jozef mohol každý de ís ku nej na "iernu kávu" a aby ho tam

pani Schrattová mohla zabáva. Lež nie tak sa má vec s jej mužom,

o ktorom málo kto o zná, trebárs udáva sa, že dostal síce dobre pla-

tenú službu, ktorá ho hodne zamestnávala a udržiavala na dostatoný

dištanc, aby nemohol znepokojova Františka Jozefa na jeho vy-

chádzkach na "iernu kávii."
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Ale nebolo to vždy ani v taký as, ke chodí sa do cudzích do-

mov na iernu kávu, o objavoval sa František Jozef v bydlisku pani

Schrattovej. astým návštevníkom bol on u nej i veerami a no-
nou chvíou. Jedna z jeho týchto noných návštev spojená bola s

dramatickým incidentom. Raz totiž tiež tak dlhšie zabavil sa u pani

Schrattovej, že hodiny bily už "tie menšie", a zažiadalo sa mu vzdia-

li sa bez toho, aby niekoko v domácnosti vyrušil. Nakoko ale ne-

bol zvyklým na tichuké zlodejské pohyby a vo tme nevedel sa krad-

mo vytrati, prevrhol tam náradie a takto zapríineným hurtom

vzbudil kuchárku. Švarná kuchárka, nazdajúc sa, že sa do domu
vbil dáky zbojník, v nonej košeli a bosá so sviekou v ruke nebojác-

ne sbehla pozrie, že o sa robí, aby' prípadne zahnala zbojníka. Už
chcela kria o pomoc, ke cisár zbadal jej úmysel a zamedzil jeho

prevedenie. "i nevidíte, vy pochabá osoba, že ja sum cisár?!" ho-

voril k nej František Jozef skoro šeptom. Ale kuchárka, ktorá bola

nielen oddanou služobnicou svojej panej, ale i loyálnou svojmu pa-

novníkovi, nevedela tak napochytre, že ako sa má v takejto zvláštnej

situácii drža a ktorá nemala aniponatia o dvornej etikete—spadla

na kolená pred svojím cisárom a svojím úplným hodne škrekavým
hlasom zaala spieva na um jej práve prišlú cisársku piese "Gott
erhalte Franz den Kaiser!" — rozumie sa celý dom vzbudiac jej

škrekavým hlasom tak, že každý vedel o "vysokej" pozdnej ná-

všteve Františka Jozefa u hereky Schrattovej.

Takýto bol ich život v doch zaiatku ich pomeru, ktorý sa, len

behom rokov, stal vemi pokojným a pohodlným sdružením dvoch

sebe rovných duší v jednej domácnosti. Eozumie sa, že žiadnych, na

toto sa vzahujúcich, nepríjemných novinárskych zpráv nebolo. To
si predsa každý snadno môže domyslie, že takéto škandalózne veci

na svojho panovníka asopisy v Rakúsko-Uhorsku predsa nebudú a

nesmejú písa. Rebellantskí lenovia habsburgovskej rodiny, chce-

júci ís svojimi achtikárskými mileneckými cestami a bez zazlieva-

nia so strany hlavy rodiny habsburgovskej, vemi dobre pocítili, že

toto frajerkárstvo Františka Jozefa dalo im do rúk opraty a že za tie

opraty môžu niekedy da svojej ubovôle potiahnu. Ke cisár mo-
hol na zálety chodi k pani Schrattovej a jej skoro verejne kúru
strúha, preo by sa nemohol zamilova arciknieža Leopold do sle-
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ny Adamiovej a areiknieža Ján preo by si nemohol dovoli lúbi

slenu Stiibelovu — a to tým skorej, keže dámy tieto neboly vy-

datými ženami? Na tento pád potom dovolili si neposlúcha a

vzpiera sa cisárovi. Ba jeden z bývalých arcikazov zašiel až tak

aleko, že pri jednej príležitosti Františkovi Jozefovi do oí nadal

a nazval ho "pán Schratt."

Ale František Jozef, súc trpezlivým mužom a oddaným priate-

om hereky Schrattovej, nedal sa skláni takýmito výbuchmi, ani

neodstúpil od svojich nehodných milostných pomerov a zdalo sa, že

sa nebojí žiadnych škandálov. Nie je tomu tak vemi dávno, že skrze

to bola náležitá svada a roztržka v panovníckej rodine Habsburg-

ovcov. Cisárove dve dcéry — arcikažnie Valéria a Gizela — cítily

sa by škandalizovanými a zhrozenými nad nehodným životom otca a

považovaly za svoju povinnos odvies starého panovníka, ktorý

v ten as mal už vyše sedemdesiat rokov, od spolonosti hereky, kto-

rá ho tak upútala a bez spolonosti ktorej nevedel už by. Arcikiíaž-

nám podarila sa ich snaha natoko, že pani Schrattová na ponáhle

opustila Ischl a odcestovala do Brusselu v Belgicku. Ale jej ta-

mojší pobyt netrval dlho, lebo František Jozef nevedel ži bez svojej

frajerky. V rubrike "Osobné" vo viedenskom asopise "Neue Freie

Presse" uverejnil nápadnými literami sádzanú ohlášku tohto znenia:

"Drahá Katka, prí nazad k tvojmu ustarostenému a za tebou tú-

žiacemu Francovi."

A Katka Schrattová veru prišla nazad, trebárs i rozlinými

bonýnni cestami, ale so vznešeným sprievodom a víazoslávne, trium-

fujúca. Prvým pokynom ohadom toho, že o chcela vlastne vy-

kona, bola krátka zpráva, objavivšia sa v parížskom asopise "Si-

écle". Zpráva tá znela:

"V Rakúsku každý vemi dobre zná o tom, že o za styky viažu

pani Schrattovú, bývalú hereku viedenského Burg divadla, k ra-

kúskej panovníckej rodine. Pred krátkym asom ku vekému pre-

kvapeniu Viedenanov kolovaly chýry, že ide do penzie a na výlet do

Bavorska a že jej cesta skoní sa v Ríme. asopisy ale krátko za

tým podaly zprávy, že vrátila sa z Ríma a že pápež dal jej svoje svo-

lenie. Teraz zdá sa tedy, trebárs vec nie je ešte cekom jasnou, že

pápež nielen po otcovský prijal pani Schrattovú, ktorá sprevádzaná
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bola grófkou de Trani, sestrou nebohej cisárovny, lež povolil i

naliehaniam, podporovaným diplomatickým zakroením, a rozviazal

jej manželský sväzok s barónom Kissom, s ktorým má jedného syna."

Tajomne hovorilo sa i o tom, že toto jednanie je predbežným kro-

kom ku sláveniu morganatického satku medzi cisárom Františkom

Jozefom a herekou. Ale tieto chýry, tento raz, boly' bezzákladné.

Berlínsky asopis "Lokál Anzeiger" vyslal svojho zpravodaja, aby

zistil, že pani Schrattová o má poveda o tomto predmete. A sku-

tone pani Schrattová pred zprávodajom otvorila svoje srdieko do

korán a dala mu podrobné informácie o všetkom. Tieto informácie

potvrdzujú všetko to, o rozprávala grófka Maria Larisch a o om
sme tak z iastky pochybovali. Všetky chýry o jej udajnom výdaji

za Františka Jozefa vyhlásila za "nesmysel". Povedala, že kto

takéto zprávy rozširuje, že ten nezná ani ju, ani cisára. A za tým
prišla narážka, za ktorou my pachtíme, o úastenstve, ktoré mala ci-

sárovná Alžbeta v tejto záležitosti. Pani Schrattová zprávodajovi

berlínskeho asopisu hovorila totiž

:

"Táto múdra, dobrosrdená a vznešená dáma (tu mieni cisá-

rovnú) bola mojou najblahosklonnejšou patrónkou a priatekou. V
nepokoji, zapríinenom duševnými a telesnými bolesami, ktoré hna-

ly ju z miesta na miesto, bolo jej len potešením, ke vedela, že do-

brých mravov a srdca ženská (tu mieni seba) môže potešova jej

manžela a že môže mu poskytnú mnohé príjemné, nevinné chvile,

trkotajúc s ním a rozprávajúc mu rozliné žarty a historky. Spre-

vádzala som ho (Františka Jozefa) ranami na jeho prechádzkach v
záhradách cisárskeho hradu v Schônbrunne, ke on užíval svoju lie-

bu s karlovovarskou vodou, ale nikdy som nezneužila svoje posta-

venie k cielu tomu, aby som konala dáke intrigy alebo hadela získa
pre niekoho protekciu cisára. Bola to sama cisárovná Alžbeta, ktorá

z duše nenávidela punktikársky dvorný život, dvorných hodnostárov

a svoje dvorné dámy, ona sama utvorila moje postavenie, ktoré som
ja potom zadržala, na koko bola som oddanou a povanou voi ci-

sárovi. Každej jarý ja som bola prvou, ktorá prinesia nebohej cisá-

rovnej, a trebárs sa kdekovek zdržovala, prvé fijalky a vždy pri ta-

kejto príležitosti ztrávila som v jej spolonosti niekoko dní. Jedna
cisárovná, trebárs je akokovek vznešenou a múdrou ostane predsa
vždy len ženskou.
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A preto je cekom správne veri, že cisárovná Alžbeta poctila ma
takou dôverou a vyznaením takouto mimoriadnou cestou a možno si

domýšla snád i to, že v myšlienkach svojich zaoberala sa otázkou, že,

rozumie sa po jej smrti, vydám sa snád za cisára."

Interview tento je skutone vemi pozoruhodným. Rozumie sa

ale, že nikto si nemá domýšla a poveda, že pani Katarína Schratt-

ová snád celú svoju dušu objavila v om. A každý je oprávnený po-

chybova v tom, že i uctenie si a rešpektovanie pamiatky jej pria-

tekyne, cisárovny, nebolo práve príinou toho, že plánovaný morga-

natický satok nebol, uzavretý. Muselo by naliehané s mnohých
strán — zvláš so strany' cisárových dcér a tiež i jeho ministrov a

radcov— že takéto manželstvo zapríinilo by nielen rodinný a verej-

ný ten najväší škandál, ale za žiadnych podmienok a okolností ne-

priniesol by žiadnej trvácej a stálej blaženosti ani cisárovi Františ-

kovi Jozefovi, ani pani Schrattovej. V tomto ohade každý je opráv-

nený použi svoj vlastný úsudok, totiž o tomto soznaní hereky. Bo
ve pani Sehrattová sama priznala dôverne, že spolonos frivolných

hereiek, pochodiacich z rozliných spoloností a ešte rozliných sta-

vov, je mužom vemi milou, je jejích potešením, a nakoko toto je

všeobecne uznávanou vecou, týmto tiež mala iste nieo za úbom.
Ale priznala sa tiež i ku tomu, že ona prirodzene cisárovi Františ-

kovi Jozefovi hodne viac poskytovala a bola mu telom-dušou odda-

nou, než to on sám od nej oakáva , o poukazovalo na to, že mimo
javiska vyznala sa ona ešte lepšie, než pri oslepujúcich svetlách na
prknách.

KAPITOLA XI.

Františka Jozefa oblúbenos vonkajších športov — športový národ zamiloval
si športového panovníka — športové anekdoty o om — Odcudzenie sa
cisára od cisárovny — Odcestovanie cisárovny na ostrov Madeira — Jej
"vandrovnícke" roky — Jej náhady na život — Predstavovanie sa svetu.

[U ZDÁ SA BY príhodnéjším nepridržiava sa chronoló-

gie, ale hne alej hovori o pani Schrattovej. Nechceme

ju stále vynáša na dejište, aby sme s tým neprethali de-

jepisné pojednanie. Lenže musíme uzna, že ona nachodí

sa na om — je zavedenou domácou ustanovizou, nachodia-

cou sa v jednej linii s Františkom Jozefom a v pravom smysle slova
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zapríinila bola zdesenie u Habsburgovcov. Jestliže mala i dáke

predchodkyne, isté je, že nemala žiadnych soký. A o tom nieto žiad-

nych na verejnos vyšlých historiek, že do spalne cisára chodievaly i

iné dámy z javiša ešte v zaiatoných rokoch jeho panovania. Pre-

to opustíme od pojednávania vecí týchto teraz, ale v krátkosti prejde-

me na chýrenú passiu cisára Františka Jozefa v rozliných špor-

toch, v takých športoch, ktoré mu hodne napomôhly popularitu.

Stáva sa to asto ; také chúky približujú nás k prírode, ktorá

zase sbližuje celý svet. Dobré trafenie asto hlboko vryje sa do

srdca muža — a zvláš športsman uctí si také vlastnosti a vane dá

odškodné polnohospodárom za prenasledovanie a kynoženie zveriny.

Do istého stupa už i ten jednoduchý fakt, že cisár nepoluje vo svo-

jich polovníckych revíroch a na v nich pestovanú zverinu, ale že ide

bez koruny, bez panovníckej pompy a bez všetkých nádherných

sprievodov, ako prostý sedliak na polovaku, už i toto dobre pôsobí

u jednoduchého udu a u stredných tried. Ba o viac, na týchto

polovakách za honcov a nosiov najatí gazdovskí synkovia a prí-

padne i sami pytláci rozprávajú o cisárovej polovake a o jeho o-

sobe pravé pohádky a pomáhajú rozširova medzi svojimi vrstvami

jeho udomilnos a popularitu.

Takýchto prípadov bolo hodne za panovania Františka Jozefa.

Jeho najpopulárnejšími fotografiami sú tie, na ktorých tak mla-

dý, ako i starec a v strednom veku svojom obleený je v poovnícke je

dnoduché šaty, v dobre okovaných ižmách a s tyrolským, hlucháflo-

Yým perom podpereným klobúkom na hlave. Pomocou týchto fotogra-

fií utvorila sa istá vzájomnos medzi cisárskym športsmanom a jeho

športsmanským národom. Odetý v polovníckych šatoch František

Jozef asto v horách a tiež i vo svojich revíroch a zveríncoch držal sa

tak, ako jeho honci a jednoduchí horáei a z tých polovníckych vý-

javov vyšlý na verejnos premnohé rozliné anekdoty, žarty a hi-

storky.

Rozumie sa, že nie všetky tieto anekdoty sú pravdivé a pri-

chodí nám predpoklada, že mnohé maliciozne history sú falošné, vy-

básnené. Ku príkladu historka, že František Jozef na jednej takejto

polovníckej vychádzke poas rakúsko-pruskej vojny roku 1866 stre-

tol sa s jedným sedliakom v horách a pýtal od neho zápaku, aby si
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mohol pripáli do fajky. Starý sedliak, pravda nepoznajúc ho, od-

povedal mu, že mohol by sa hanbi teraz honi sa za zverinou a ta-

kým kratochvíam sa oddáva, ke tisíce poriadnych udí hynie na

bitevnom poli za cisára. Viac udnou historkou, na ktorej sa snád

i sám František Jozef puil od smiechu, je tá, že na jednej takej

polovake, ke cisár zablúdil v horách a postretol jedného bohatého

sedliaka, že tento sedliak považoval ho za jednoduchého pytláka a

pohrozil mu, že jestli sa hne neprace z jeho hory, že mu vpáli sólový

náboj do tej iastky tela, na ktorej sedáva ,a potom že ho oddá žan-

dárom.

A vane rozpomína sa on ešte na ten as, ke raz vo svojom

obrovskom parku, kde dochovával rozliné zveriny, vlastnorune zla-

pal pitlákov, lenže ke sa presvedil o pravdivosti ich toho tvrdenia,

že boli statonými a hrdinskými jeho vojakmi a že vlastne nie oni

sami sú na príine ich chudoby, ktorá ich vohnala na pitláctvo,

postaral sa hne o to, aby sa stali horármi v jeho rozsiahlych lesoch

a aby boli dobre zaopatrení. Panovník, o ktorom panujú pohádky

tohoto druhu, je vždy populárnym a obúbeným medzi polovníctvo a

rozliný šport milujúcim udom nielen toho istého okolia, ale i ce-

lej krajiny. Toto dokazovaly i pochody a parády jágrov, horárov a

lesníkov, ktoré boly osporiadované poas každého jubileumu Fran-

tiška Jozefa. Historky tieto, rozumie sa, tiež potrebné boly k tomu,

aby konaly dobrú náladu za panovníka, lenže ne,boly tak vemi
astými. Postaí na ne len tak povrchne nahliadnu, práve tak,

ako i nazrie na svetoznámu historku vandrovaiek cisárovny Alžbe-

ty, ktoré sa boly zapoaly dávno predtým, než zaopatrila bola pani

Katarínu Schrattovú ku "zabávaniu" svojho cisárskeho manžela

poas svojej neprítomnosti, s jej rýchlym a neoakávaným odeesto-

vaním na ostrov Madeira roku 1860.

O jej náhlom odchode utvorila sa tiež celá poves. Jej odchod

nazvali boli "útekom" a bol on vraj výsledkom troch príkrych do-

mácich svád a hašterenia. Udáva sa, že prvú svadu zapríinila svárli-

vá a hrozná testiná, arcikažna Žofia, ktorá cisárovne Alžbete ne-

chcela bola dovoli, aby dedi trónu, Rudolf, vychovaný bol po jej

vôli, Bola to iste vemi búrlivá svada, trebárs grófka Maria Larisch

nepripisuje jej vážnosti a len povrchne ju spomína. Druhá svada, u-
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dáva sa, povstala medzi cisárskymi manželmi preto, že František

Jozef priotvorene dvoril bol istej slene Roll, krásnej viedenskej

hereke, a priasto vláil sa za ou. Tretia a najzúrivejšia svada

povstala vo viedenskom Burgu udajne vtedy, ke cisár František Jo-

zef "po uši", ako sa to hovorí, zamiloval sa do jednej sedliackej de-

vy, s ktorou sa spoznal na jednej z jeho chýrnych polovaiek.

O tejto posledne spomínanej príine domácej svady historka u-

dáva, že František Jozef ostal bol s tou sedliackou devou celú noc,

pošlúc domov svojich šachtických sprievodcov. Jeden z týchto

sprievodcov všetko rozpovedal svojej žene a udal jej, že o sa stalo po
polovake. Žena tá zase všetko vyklebetila iným dvorným dámam
poas jedného plesu, usporiadaného cisárovnou Alžbetou. Alžbeta

jednala okamžite vo svojom hneve a vzrušení. Svoje dvorné dámy
pr(;pustila a povolajúc svoju komornú, nariadila jej, aby okamžite

všetko tajne prichystala, o jej treba k dlhému cestovaniu. Komor-
ná na vlas vybavila rozkaz císárovny. Takto cisárovná Alžbeta pri-

cestovala až do Terstu, kde dohoni ju k jej prenasledovaniu vysiaty

vysoký dvorný hodnostár, našiel ju ešte dos zavasu a podarilo sa

mu prehovori a privies ju k tomu, že sa vrátila do Viedne. K tomu-

to pristala ale jedine na základe toho usrozumenia, že jestli by sa

také škandále opakovaly, že znovu zuteká od svojho manžela. I sám
cisár musel s tou podmienkou súhlasi a prista na u.

Že i sa veci skutone takto udaly; že i je pravdou, že jej útek
znemožnený bol jedine predvídavosou a dobrou taktinosou ka-

pitána yachty, na ktorej chcela odplu, ktorý jej bol cigánil, že stroje

lode sú pokazené; že i je tiež pravdou, že František ÍJozef hodil sa

na kolená pred nohami cisárovny Alžbety, priznal sa k svojmu
hriešnemu životu a vinám modlikajúc odpustenie a všetku vinu svalu

júc na svoju matku — toto sú všetko také body, ktoré usilovného zkú-

matea tak snadno nezavedú a o ktorých hadí sa dôkladne presved-
i Táto historka, ktorú vydal bol M. Weindel pod názvom "Fran-
cois-Joseph Intime", je už vyše 50 rokov stará, ale nebola žiadnymi
dôkazaini podporená, lenže nebola ani podvrátená so strany dvor-
ných kruhov viedenských. Rozhodne ale ustálené bolo, že privolaný
bol dvorný lekár, ktorý potom udal, že cisárovná Alžbeta trpí na
púcny neduh a že nutno jej je odcestova na juh, niekde do teplejšie-
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Madeira. František Jozef odprevadil ju bol až ku prímoriu. Že

ako naponáhle opustila ostrov Madeira následkom zpráv o spôsobe

jej života, ktoré došlý boly do Viedne, o tom podaná už bola spo-

ahlivá zpráva, ktorú do svojich denníkov zaznaila bola grófka La-

risch, o sme už minule boli spomenuli.

Toto bol zaiatok jej potulaniek, takzvaných ''"Wanderjahre",

vandrovných rokov. A tieto skonily sa až jej tragickou smrou -v

Ženeve, vo Švajiarsku, 10. septembra roku 1898. Cisárovná Alžbeta

nauila sa pozna vj'^znam zachovania rešpektu a toto ani pozdejšie

nebola zapomenula. František Jozef nepotreboval sa k tomu zvláš

priúa, lebo on vždy stál v popredí medzi do úzadia uahujúcimi sa

ostatnými lenami habsburgského panovníckeho rodu o herec-hrdi-

na, chcejúc udrža a zachova v nebezpeenstve sa nachodiaci pre-

stýž Habsburgovcov tým spôsobom, že hral hlavnú rolu na obrov-

skom javisku primerane k ''slávnym" tradíciám svojho rodu, voi
ktorým tak mnohí lenovia rodiny tejto nedokázali sa by vernými.

Jeho heslom bolo vysoko si vies a by vo všetkom prvým, hrdinom a

vedúcim, podávajúc to vždy v neobmedzenom, vyzývavom a kri-

kavom spôsobe. A cisárovná Alžbeta, trebárs i nebola tak pedant-

nou v tomto ohade, predsa sa tiež priliplo nieo na u, vedia si z

iastky tiež s vysoká, takže mnoho razy celý svet nebol Jej niím.

Výsledok je známy každému. Poas vekých slávnostných cere-

mónií a jubileí cisárovná Alžbeta vždy ochotná bola súastni sa v

"šírach", ako ona nazývala nádherné úbory a insígnie cisárovny',

a vybavila jej patriace dvorne ceremónie s vekou okázalosou, ele-

gantne a graciózne. Bola ona krásavicou ako francúzska cisárovná

Eugénia. Mala, ako sa to všeobecne hovorí, nóbl držanie a da toho

vedela sa i riadi. A vemi dobre vedela tomu porozumie, že jej

krása a noblesa, prejavovaná a ukazovaná v Schonbrunne a vo vie-

denskom Hofburgu, vzbudí ozvenu a žiarlivos u svojej panovní-

ckej sokyni Eugénii, ktorá skvela sa a panovala nad kráskami v pa-

lácoch Tuilerií, vo Fontainebleau, Saint Cloude a v Compiegne. Vzdor

tomuto všetkému po ukonení dvorných ceremónií vždy vraj vemi
rada bola, že je už tomu koniec a že obažujúce ju koské šíry môže

už shodi so seba. Jej heslom bolo stále "ím alej by stranou."



_ 89 —

A tohto pravidla sa nikdy nezbavila. A ke si ho niekedy i od-

vykla, vždy prihodilo sa nieo takého, o pravidlo toto znovu obno-

vilo.

Hlavná zmena v zachovávaní tohto pravidla zadaná bola po hroz-

nej tragédii jej jediného syna v Meyerlingu pri Viedni 80. januára

1889. Pravdepodobné je ale, že prvšia zmena stala sa bola už vtedy,

ke vyslovila bola svoju žalostiplnú poznámku, že ''decko býva za-

konením mnohých milostných pomerov."

Takto vandrúvala a putovala toko, koko len mohla a do Vied-

ne vracávala sa vždy vtedy, ke cítila, že sa má ta dostavi. Jej

podrobné cestovanie bolo by skutone zaujímavým cestopisom. Pre-

cestovala bola skoro všetky ostrovy Grécka a fjordy Norvežska. Kú-
pavala sa bola pri brehoch Norfolku a polúvala v írsku a Škocii.

Za jednu sezónu zdržovala sa bola v Steephill kaštieli, blízko mesta

Ventnor, na ostrove Wight, ktorý je teraz majetkom Jedného ame-

rického millionára. Za týmto nasledujúcu sezónu zdržovala sa bola

tiež na jednom z ostrovov Anglie. Do Amsterdamu chodievala bola

k volí liebe a v Cap Martin vysedávala bola a ohrievala sa na slnku.

Vizity robievala i do svojho rodiska v Bavorsku a tiež u svojej sestry

v Paríži. Ke prišla do Londýna, vždy sosadovala v Claridge hoteli.

Z pomedzi kúpelov navštevovala Kissingen, kde brávala bola vodo-

liebu. Na týchto svojich potulkách a vandrovakácli asto jaz-

dievala komo a vystrájala také odvážne jazdecké kúsky, že obas na
kocku stavala svoj život. Chovala sa vôbec ako žena, pre ktorú svet

neznail už ni, ktorá od života nioho neoakáva, ale hadela získa
potechu už len v prírode. O prírode vyslovovala sa bola, že ona jej

je jediným "prostredkovateom u Boha." V spolonosti svojho naj-

bližšieho okolia, ke sa dala do rozhovoru, mávala vždy poetické

a fantastické poznámky, ktoré poukazujú na jej pessimizmus, ako :

"Treba sa nám pokúsi ostrovy spravi zo seba."

"Jestli nem.ôžeme by blaženými na ten spôsob, ako si to sami

prajeme, vtedy nám nepozostáva iné, než zaúbi sa do našich sta-

rostí a trápení."

"V živote každého muža nadíde doba, že jeho cit zamre."

"Ja viem dobre, že ten, kto revoltuje proti svojmu osudu, trpí

stokrát viac, než ten, kto sa vzdáva; lenže vzdanie sa je nieím ta-

kým, ktorého som ja nie schopná."
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"Priala by som si by pochovanou blízko mora, aby vlny udie-

raly sa o moju rakvu. Tak všetky hviezdy na nebi svietily by na

ma a cypresy nariekaly by za mnou o mnoho dlhšie, než hociktorý

muž alebo žena."

Frázy tieto vyznievajú tak, ako by ich cisárovná Alžbeta skuto-

ne vyítala zo svojho tajomného života. Vyriekla ich bez toho,

aby niekomu hovorila, že o za sklamania alebo starosti nútily ju k

tomu. A kokokovek udí pokúsilo sa už objasni pravý smysel

týchto fráz a výpovedí, každý prišiel k inému výsledku. Nevanos
Františka Jozefa, nevanos niektorých milencov, tragická smr
jej jediného syna, bratranca, švagra, švagorinej a sestry — všetko

toto spomínajú kronikári za príinu jej stáleho zármutku a žiau.

Lež, natoko nezdôverila sa bola nikomu, nikto nesmie si osvojova,

že vie viac, než poda o nej obraz nešastnej ale utešenej ženy —
pridžajúcej sa svojho našastia práve tak, ako i svojej krásy—van-

drujúcej neustále po celej Európe, ako ke chmára naháa chmáru,

ale dôjdúcej s asu na as domov, aby sa ukázala a mohla vystatova,

A aby bol obraz jej úplným, treba ukáza i figúru Františka

Jozefa, ako sa tiež rád ukazoval a tiež cestoval, aby obas uinil

návštevu cisárovnej, ktorá na vidom oí ukazovala, že je nejblaženej-

šou len vtedy, ke je pre z domu. Je to obraz plný svetla a chmúr,

i podivných kontrastov.

KAPITOLA XIL

Zádrapka Františka Jozefa do Napoleona III. — Nabídnutie titulova ho "Ve-
lienstvo" miesto "Brat" — Následky tohto — Napoleon sa pýta: "o
môže kto spravi za Taliansko?" — Austria vo vojne s Francúzskom a Ta-
lianskom — Bitky pri Magente a Solferine — František Jozef musel sa
vzda Lombardie, ale mohol si podrža Veneciu.

ROKOCH pädesiatich, šesdesiatich a sedemdesiatich mi-

nulého storoia nielen tajné starosti ženy, ale i vlastné trá-

penia vyžadovaly pozornos a staros Františka Jozefa.

Hodina splnenia sa kliatby grófky Károlyiky síce ešte ne-

zavznela. Ale zdalo sa, že "naatie" Austrie, o ktorom

štátnici toho veku i vo svojich snách premýšali, bolo nevyhnutné.

Maari striehli na prajnú príležitos; Prušiaci mali svoje nároky a
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boli žiarliví ; talianski poddaní' Habsburgovcov z duše nenávideli ícb

a radi by sa ich boli strias. A tj'mto Talianom bolo urené ozva sa

najprv.

Ozvali sa boli oni už i roku 1848. ; lenže vtedy boli utíšení a zne-

možnení, lebo Radecký bol dobrým generálom, kdežto Karol Albert

bol zlým vojvodcom. Ale Viktor Emanuel bol väším mužom, než Ka
rol Albert, a ku tomu mal po boku svojom Cavour-a, ktorý mu bol

znamenitým radcom a na slovovzatým politikom. "Itália fara da

se" (Taliansko spracuje si samo svoj osud) bolo heslo Karola Al-

berta. Viktor Emanuel a Cavour iným okom hadeli na vec, chytili

u s pravej strany a hadali záujmom svojím spojencov. A v Napoleo-

novi III. našli spojenca takého, ktorý skutone ochotný bol pomá-

ha im. Bol im sympatickým lovekom, ktorý raz už i zamiešaný bol

do pohybu Carbonariho. Bol on chápavým mužom, ktorý chcel od-

plati hlave habsburgského panovníckeho domu za to, že ho chceli ti-

tulova len "Velienstvom" mesto príslušného oslovenia ho "Brat."

Získali si tedy sympatie Napoleona a pribrali sa k veci. Hovorí

sa, že utešená talianska grófka Castiglioni pomáhala znamenite, pri-

dajúc ku argumentom i svoje vnady ; a toto asi najlepšie úinkovalo,

lebo francúzsky cisár hne sa stal ochotným zauja sa Talianov. Vte-

dy spýtal sa bol Cavoura doprosta :
"o môže kto spravi za Talian-

skoV A krátko za tým, v júli roku 1858, mal Napoleon III. dohovor

s Cavourom v kúpelnom meste Plombieres a dohodli sa na tom, že o
sa má spravi v ich spolonej veci a tiež i ohadom toho, že o má by
jeho korisou za poskytnutú pomoc.

Cisár František Jozef mohol snadno tuši, že o mienil Viktor

Emanuel poveda v tej svojej tronnej rei, ktorú povedal bol pri za-

hájení snemu v januári roku 1859. V zahajujúcej rei svojej totiž

medzi iným prehlásil, že "my síce rešpektujeme ochotne medzi-

národné smluvy a dohody, lenže nemôžeme by hluchými voi o po-

moc volajúcim hlasom, ktoré dochodia nám so všetkých strán Itálie

a Talianmi obývaných provincií."

A toto tušenie a pokynutie so strany Viktora Emanuela muselo

sa sta istým a makavým, ke na novoronom plese, usporiadanom

na poes diplomatického sboru v Paríži, Napoleon III. s istým prí-

zvukom poznamenal bol Húbnerovi, toho asu rakúskemu veposlan-
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covi vo Francúzsku, poas vyslúchania všetkých ostatných ambassá-

dorov

:

"utujem, že naše príbuzenstvo s vašou vládou nie je také dobré,

akým bývalo. Ale žiadam Vás uisti svojho panovníka, že moja

osobná mienka o om nepodahla žiadnej zmene."

V3''^pove táto má dve ostria. Povážiac city Napoleona, treba

uzna, že ažko mu bolo prechováva priateské city voi pôvodcovi

plánu toho, aby ho titulovali posmešne "Velienstvom" mesto po-

zdravenia ho "brat", ako to mali vtedajší panovníci vo zvyku. Kaž-

dopádne bola to výpove, ktorá znaila vojnu, A vojna tá veru ne-

dala dlho aka za sebou. V pravde ale František Jozef bol zavdal

pravú príinu k výstupu, vyzvúc Sardiniu, aby behom troch dní od-

zbrojila. Lenže Sardinani neposlúchli, neodzbrojili a hne za tým
Francúzi prešli cez Alpy, natrepali Františka Jozefa pri Magente a

Solferine (žijú ešte slovenskí rodáci, ktorí prali sa tam za ich otroi-

tea), vyhnali ho z Lombardie, apráve dovolili mu osta vo Ve-

necii.

Toto bol zaiatok konca. A údaje tieto obsahujú vážne násled-

ky. Boly to následky tie^ že stály sa stálym nebezpeím europejské-

ho pokoja, povstavšie z tej nenávisti, ktorá bola prejavovaná so stra-

ny nemeckého pôvodu národností voi národom ujarmeným.

Nepríjemnosti a zápletky s Nemcami, už i na severe alebo

na juhu, sú vždy tohto pôvodu : Nemec považuje sa a namýšla si, že

on je Bohom urený k tomu, aby panoval nad inými, lenže v sku-

tonosti panova vie a môže iba vtedy, ke je as boja, obliehania.

Nemec môže vyhráva bitky, on vie organizova a sriaova obian-

sku službu; lenže nikdy nevie si získa a assimilovat svojich pod-

daných z iných národností. Nemecká ríša asto prirovnávaná je

(Nemcami) ku rimanskej ríši. Lenže rozdiel medzi týmito dvoma je

obrovský. Rimani, ke podmanili si boli skoro celý svet, uinili ho

úplne rimanským. Francúzi uinili podobne, totiž ke sobrali Sa-

voysko od Itálie, spravili ho dôkladne francúzskym. Lenže žiadna

krajina alebo provincia; ktorú si kedy Nemci podmanili, nestala sa

úplne nemeckou. Elsasko nie je nemeckým ; ani Schleswig-Holstein

nie je ním, a tým menej je nemeckj'm pruské Polsko, totiž Poznasko.
Do všetkých týchto krajín Nemci vodrali sa násilenstvom a vedeli si
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íeh síce stále opanova všetko šapajúcou mocou, lenže ten opa-

novaný národ ich re považoval za barbarskú, ich ''kultúru", ktorou

sa všade honosia, za pošetilú a falošnú a ich samých za bezoivých
votrelcov. A toto isté bolo i s Rakúšanmi v Taliansku, kde, ešte i

v dnešných doch, Taliani nedali sa pokori a zgermanizova a ne-

vstupovali do Rakúskeho Alpového Klubu, ale utvorili si svoj vlastný

Alpový Klub.

V asoch, o ktorých teraz hovoríme, Rakúšani panovali v Lom-
bardii a Venecii, o v pokorených provinciách, V tom istom ase tiež

iní Habsburgovci panovali v Modene a Toskansku, kdežto nenávi-

dený a tyranský miestodržite v Neapole? Bomba, bol švagrom cisá-

rovny Alžbety. Nielen vo svojich vlastných provinciách, ale i po ce-

loTn Taliansku, každý verejný prejav národný bol kruté potlaovaný
a každá sloboda odopretá. Urené bolo, že Taliansko je len "zemepis-

ným výrazom" a muselo sa spravova o také. Jestli sa tak nespra-

vovalo, ako to chceli ma páni vo Viedni, hne zapoalo sa vešanie

talianskych popredných národovcov. A, rozumie sa, že jestli bola

dáka ažkos pri vynaehodení dôkazov ku príinám vešania, rakúski

úradníci vynútili tie dôkazy podlým muením upodozrievaných a za

obe vybratých.

V skutonosti, trebárs je to skoro i k neuvereniu, Rakúšani v
rokoch pädesiatich svojich talianskych poddaných týrali ešte i

vo väzeniach. Dokázanou vecou je, že Rakúšani biovali a mnoho
razy i povešali talianskych obanov len preto, že "nepreukazovali

vonkajší rešpekt" voi rakúskym vojakom. Biovali i bezbranné

talianske ženy len preto, že odvážily sa repta proti takémuto jed-

naniu. Dokázanou vecou je i to, že Rakúšani zastrelili jedného ta-

lianskeho mäsiara len pre tú malichernú príinu? že našli pri om
mäsiarsky nôž, pre nosenie zabránenej zbrane. Konene dokázaným
faktom je i to, že nakoko Taliani boykotovali každú rakúsku úrad-

nú ustanovize, vydané bolo nariadenie toho znenia, že "jestli by
ktokovek z politického stranníctva obas nenavštevoval divadlo

(pravda rakúske na talianskom území), takéto jednanie považova-

né bude za tichú demonštráciu kriminálneho rázu, o bude za takéto

uznávané a da toho trestané." Politika táto bola práve tak chlap-

enskou a smiešnou, ako i otrokárskou. A zase naopak. Gladstone,
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anglický štátnik, mal tiež toto na mysli, ke vypovedal bol svoju

pamätnú poznámku, že na mape Európy nikde niet takého miesta,

na ktoré by môliol položi svoj prst a poveda: "Tu konala Austria

dobre." Vtedy iste nechybil, ke vyslovil bol túto svoju poznámku,

ale isteže "capa zabil" vtedy^ ke sa pozdejšie za túto poznámku svo-

ju ospravedloval. Že akú mienku mali sami Taliani o veci tej, naj-

lepšie vysvitá z písaného osvedenia, ktoré podal jeden z obetí hrú-

zovlády Rakúšanov svojmu sudcovi po vyhlásení smrteného výroku

nad ním. Osvedenie toho Taliana zneje:

"Osvedujem, že skorej, než by som mal zapiera sväté zásady,

na ktorých zakladá sa pohyb Talianov za svobodu a neodvislos; že

skorej, než by som mal súhlasi s otroiteskou politikou Rakúšanov

;

že skorej, než by som schválil bársaké ich oprávnenie, ktoré by sa im

sná páilo; že skorej, než uznal by som akúkovek autoritu Rakúša-

nov: ja, Pietro Fortunato Calvi, kedysi dôstojník rakúskej armády a

plukovník v talianskej armáde vo válke za neodvislos,teraz posúdený

na šibenicu pre prein veezrady, s radosou idem do smrti, zpod ši-

benice prehlasujúc to> že o som vykonal, to spravil som vedome a že

kedykovek ochotný by som bol vykona to znovu tým cieom, aby

sme vyhnali nenávidených Rakúšanov zo zemi, ktoré si podvodom a

násilím podmanili. '

'

A arrogantní rakúski sudcovia spytovali sa ho ešte, že i nebude

prosi odpustenie od Rakúšanov za jeho neloyálnos voi ním. Cal-

viho odpove bola ale prostá, že on vykašle sa na ich pardon alebo

akékovek omilostenie, reknúc

:

"Nenávidím a budem nenávidie Rakúšanov do konca môjho ži-

vota za to zlo a neprávos, ktoré vykonali Taliansku."

Nuž, vidno zo všetkého toko, že Rakúšani zachovali sa voi Ta-

lianom práve tak svinský hanebne, ako sa boli zachovali i voi Ma-
arom. A tento raz ale František Jozef držaný bol na zodpovednos.

Ke František Jozef so svojou krásnou mladuchou došiel do svo-

jich talianskych provincií na ceremonialnu návštevu. Taliani dali im
zrejme na vedomie, ako to pozdejšie ešte makavejšie dali pocíti arci-

kniežati Maximilianovi a arcikažne Šarlotte, že taliansky ud nezná

žiadnej pokory voi svojím utlaovateom a že z duše nenávidia ko-

rujiované hlavy otroujúceho ich národa? totiž všetky oakávané ová-

cie so strany talianskeho udu vystaly.
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Svoju nenávis Taliani viac razy a na rozliný spôsob makave

vyjadrili. Ke areiknieža Maximilian so svojou manželkou zjavil

sa na námestí Venecie, celé obyvatestvo demonštratívne sa utiahlo?

nechajúc ich tam samotných, akoby boli nakazení dákou pliagou,

pred ktorou treba uteka. Ke František Jozef v sprievode cisárov-

ny Alžbety viezol sa na koiari po uliciach Milana (naši tam slúživší

krajani volali boli to mesto 'Majlandom'), ani jeden obyvate ne-

zdvihol pred nimi klobúk a nikto nevolal im na slávu. Celá ich

poeta závisela z toho, že sprevádzal ich výbor k tejto príležitosti do-

nútených Talianov, mestských úradníkov, ktorí by boli iste na šibe-

i.ici odvisli, keby sa boli i proti tomuto zopreli. Talianske dámy

ku tejto príležitosti oblekly sa do takých šiat, ktoré demonštratívne

mkazovaly talianske národné barvy, o bolo Františkovi Jozefovi ako

ervené súkno moriakovi,

« Z tohoto všetkého tedy zrejme vyznievalo to, že missia Viktora

Emanuela v napomáhaní Talianov vo vydobytí si samostatnosti má
otvorenii dráhu. A táto missia Viktora Emanuela bola znameni-

tom] príležitosou pre Napoleona III., aby preukázal Františkovi

Jozefovi, že panovník, ktorý zaobchodí s ním ako s dákym pastorkom

alebo piatym kolesom na voze, robí to len na svoju vlastnú škodu.

Napoleon bojoval v Viktorom Emanuelom ruka v ruke a spôsobili

typický oddiel v histórii Austrie. Typický preto, že tu povstala ' 'Itá-

lia Irredenta,
'

' totiž neodvislé Taliansko, ktorého obyvatelia považo-

vali sa za "nepodmanených" a chceli pracova za spásu svojich rod-

ných bratov za hranicami. Tu môžeme poznamena tiež o terajšom

takom.to svobodnom Srbsku a svobodnom Rumunsku, o om ale po-

zdejšie budeme pojednáva. Tu naznai nám treba len to, že vojny

proti Talianom súastnil sa i sám cisár František Jozef, postaviac sa

na elo svojím, porážku utrpevším, atám a povzbudzujúc ich výkri-

kami: "Napred, chlapci moji! Ja som tiež ženatý lovek a mám ro-

dinu!" — o bolo vyjadrením sa nie bez irónie pre tých, jestli boli

iam takí, ktorí znali podrobnosti o jeho manželskom živote.

Trebárs bol cisár František Jozef na oko i hrdinským vojínom,

bol on rozhodne vojvodcom a vojakom bez všetkého génia. Môže sa

poveda o om cekom oprávnene, že bol v pravom smysle slova len

figúrou — najvyššiou figúrkou habsburgského rodu, ktorý veru
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nutne potreboval takú figúrku — a len pripisovali nm akúsi nada-

nos. V inom ohade bol on len takým, za akého zdal sa by v pozdej-

šom ease Herr Wulfling kažne Louise z Toskany, totiž "vemi or-

dinárnym mužom." Každopádne dokázal sa by ale vemi ordinár-

nym generálom, ktorého ešte i ordinárnejší generáli vstave boli natre

pat — z iastky snád preto, že maarskí vojaci mali vekú náchylnos
k desertovaniu. Ale vždy vedel sa zlosti potom nad podmienkami

mieru, zvláš ale jedoval sa nad nasledovným jeho odsekom

:

** Cisár Rakúska vzdáva sa svojich práv nad Lombardiou v pro-

spech cisára Francúzska, ktorý, na základe žiadosti obyvatestva,,

prepustí Lombardsko kráovi Sardinie."

Spytoval sa potom princa Napoleona, ktorý bol poverený s vy-

jednávaním mieru, že o znaí odsek: "žiadosti obyvatestva"?

Princ Napoleon odpovedal, že odsek ten znaí to isté, o je v om
mienené, totiž že v Lombardii nebolo ani jedného Taliana, ktorý

by si neprial zo srdca, aby Rakúšani boli vypudení z tejže provincie.

Na to potom František Jozef vzrušene povstal pri stole a ozval sa

:

"S mojej strany," hovoril rakúsky cisár, "ja neuznávam žiad-

neho práva, vynímajúc toho, ktoré sú udané v smluvách. Na základe

tých smlúv Lombardsko prináleží mne. Nakoko zbrane moje ne-

potkali sa so šastím, ja som síce ochotný prepusti územie to ci-

sárovi Nepoleonovi ; lenže ja nemôžem uzna žiadosti obyvatestva, le-

bo to by bolo zase jedine druhé oprávnenie ku revolúcii. Užívajte

vyjadrenie toto vo vašej smluve s kráom Sardinie a vo vašej pro-

klamácii na taliansky ud — to je nie mojou vecou a nemám proti

tomu nioho; ale musíte úplne zretedlne porozumie, že ja, cisár Ra-

kúska, o najrozhodnejšie zapieram podpísa takéto slová."

To ale nemenilo na veci; tak potom Napoleon ani nenástojil na

tom. Františkovi Jozefovi, tedy hlave Habsburgovcov, milé bola

privolenie k tomu so strany princa Napoleona, nakoko nebola tedy

naštrbená pýcha rodu habsburgského, ktorý nenávidel všetkých

Bourbonov, A zvláš František Jozef bol dos silným sokom ud-
vika XVIII., ktorý so svojimi spojeneckými panovníkmi zaobchodil

ako s dákymi lokajmi, ke zabezpeil jejích tróny. O mnoho váž-

nejšou vecou bolo to, že trebárs František Jozef dostal poriadnu

lekciu, predsa sa z nej nioho ne auil, a vážne bolo pri tom i to,
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že Napoleon, nakoko mal dos svojich nepríjemností doma, nemo-

hol lekciu tú nanúti tak, ako si to pôvodne prial.

Napoleon súbil bol, že Taliansko bude slobodné '*od Alpov ku
Jaderskému moru"; ale nakoko dopoul, že Prusko mobilizuje voj-

ská pozdž rieky Rýn. musel zanecha prácu túto nedokonenú.

Nielen že Venecia bola ponechaná Rakúsku, ale ešte i habsburg-

ské kniežatá ponechané boli v Toskane a Modene, odkia jejích sú-

kmeovci boli vyhnatí. Z toho nasledovaly potom dve veci. Prvou
bola tá, že František Jozef utvrdený bol vo svojej premrštenej mien-

ke, že má právo panovania nad Talianmi, ktorí ho nenávideli ; a bolo

nad svetlo jasnejším, že ke nadišiel boj s Pruskom o nadprávo na
nemeckú hegemóniu, že bude sa musie druhý raz srazi a uzna
Viktora Emanuela.

KAPITOLA XIII.

Krátke obdobie pokoja — Zaiatok nepríjemností s Pruskom — Habsburgská
pýcha predchodila pád Habsburgovcov — Odopretie predania Venecie Ta-
lianom — Taliansko spojilo sa s Pruskom — Vojna roku 1866 — Porážka
pri Sadové — Nezdar generála Benedeka — Hanebné zaobchodenie s Be-
nedekom Habsburgovcami — Daromné pokusy jeho smierenia — Poznámky
jeho vdovy.

EDZI rokom 1859 a 1866 František Jozef mal sedem ro-

kov pokoj, za ktorú dobu mohol sa zaobera so svojimi

vlastnými problémami ; lenže rok 1866-ty nadišiel a problé-

my tie boly ešte vždy neriešené. Doma vo svojej ríši po-

dišlo sa trochu k liberalistickým smerom, aie zase vošlo sa

If^n do starej koaje. Na vonok zase dal sa vtiahnu do osídla, ktoré

ró mu pripravoval Bismarck. Uinil dve nenapravitené chyby.

Najväšou bola ta, že nemohol presvedi svojich poddaných o tom,

že je vstave postavi sa voi svojím nepriateom. Ten fakt, že Ma-
ari boli ešte vždy tvrdošijnými, bol pomerne vekou výhodou pre

Pr Lišiakov k tomu, aby vypuškovali Austriu z nemeckej konfederácie.

Priestor zabrauje nám rozpisova sa o sporoch, ktoré mala Au-
stria s Pruskom. Poznamena treba len toko, že nepríjemnosti tie

povstaly tak, ako ke dvaja chcejú sedie na jednom koni a obaja

chcejú sedie na predku. Hlavnou príinou bolo nedohodnutie sa v
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znležitosti, ktorá povstala pri vyjednávaní ohadom Schleswig-Hol-

steinu, o om jeden anglický štátnik vyslovil sa, že záležitos tú rozu-

mejú iba dvaja mužovia, z ktorých jeden je mrtvým a druhý na-

ehodí sa v blázinci.

Ohadom tejto záležitosti mal síce cisár František Jozef dohodu s

pruským kráom, lenže Bismarck vyslovil sa o nej, že ''ona nemá
viac ceny, než kúštik flajstru". A skutone Bismarck sa i postaral

o to, aby sa tenže flajster nedržal a nepodržal. V prvom rade Bis-

marck získal si neutralitu Francúzov na tej pamätnej schôdzke, kto-

rá bola vydržiavaná v meste Biarritz. Za tým nasledovalo jeho vy-

jednávanie s Talianskom.

Tu ale zase vidíme jeden nápadný a až do oí bijúci príklad habs-

burgskej pýchy a nafúkanosti, predchodiacej obyajne Iiabsburgský

úpadok. Taliansko len pred krátkym asom ponúklo bolo Austrii,

že zakúpi od nej Veneciu. František Jozef vedel síce, že Venecani
do posledného muža nenávideli ho ako svoje hriechy, ale vzdor tomu
odpovedal opovržlivým spôsobom, že vraj vojenská hrdos a prestýž

Austrie, o prvotriednej mocnosti, vyžaduje, aby si Veneciu podržal

o pokorenú krajinu. V odpovedi tej František Jozef udával

:

"Kakúsko nemôže by k tomu pohnuté žiadnym nabídnutím pe-

ažnej náhrady, ani žiadnym morálnym nátlakom. Krajinu tú o-

pusti môže len zo svojej vlastnej slobodnej vôle v páde vojny, ktorá

je pre nie želatenou, a ktorá by sa so slávou skonila pre rakúske

zbrane a o znamenalo by rozširovanie sa rakúskej ríše smerom k Ne-

mecku,"

Treba poznamena, že v tomto jednom a tom istom posolstve

Austria urazila Taliansko a súasne pozývala Talianov k boju proti

Pruskú. Toto bol rýchly zvrat osudu ; a výsledok bol ten, že jeden ta-

liansky poslanec hne vysiaty bol do Berlína cieom uzavretia vzá-

jomnej mierovej smluvy. Vtedy sa už Rakúsko naakalo, ponúkalo

odvola urážlivé slová a popusti Veciu, len aby ho Taliansko nechalo

na pokoji, aby mohlo samo zakroi proti Pruskú, Ale toto odznelo

už len do povetria a ostalo bez odpovede so strany Talianov. Viktor

Emanuel miloval vojnu, súbil bol bojova a bojoval.

Všetkým nám je dobre známo, že o sa udalo žatým : že poráž-

ka Talianov pri Custozze arcikniežaom Albertom bola len protiba-
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lancovaním porážky Eakúšanov pri Sadovej a Kráovom Hradci ; že

ako bolo Rakúsko priniitené k jeho poníženiu, ako bolo vyšmarené z

nemeckej federácie a ako bolo prinútené odovzda Veneeiu Talianom,

ke plebejstvu ponechané bolo uri "vôu národa", ktorú František

Jozef s takým pohdaním zavrhol uzna. Ale hlasovanie najrukolap-

nejšie dokázalo city, aké prechovávaly Venecania proti potlaujúcej

ich rakúskej moci. Výsledok hlasovania národa bol ten, že

za pripojenie Venecie k Taliansku dané bolo 640,000 hlasov;

proti pripojeniu dané bolo 40 hlasov

;

Väšina za pripojenie 639,960 hlasov.

Všetci môžeme by ale rozhodne istými, že výsledok bol by bý-

val ešte priaznivejším pre Talianov a za pripojenie, keby boli hla-

sy braté bývali i v Trentine a ^iež v južnom Tyrolsku, kde je isto ta

lianske obyvatestvo. V týchto astiach rukúske nadpanstvo bolo

tiež nenávidené. A tento vred, táto rana je ešte vždy otvorená s vý-

sledkom tým, že trebárs Rakúsko s Talianskom sú teraz (zaiatkom
roku 1914, ke kniha táto bola písaná a ke európska vála nebola

ešte vypukla, totiž pred 2. augustom 1914) takreeno ierno na bie-

íom spojencami, sú si oni predsa vemi aleko od priatestva a Ta-

liansko stále oakáva príležitos na to, aby sa mohlo odslúži za la-

mentácie, ktoré ešte stále dochodia od pokoreného talianskeho udu.
Tu treba nám hadie na to,že o máme vidie v tom spojení, ke Ra-

kúsko bolo obkúené. Lenže medzi tým treba sa nám vráti nazad
k roku 1866., ke odohrávala sa tá veká dráma. V tom ase Fran-
tiška Jozefa nebolo už vidie na bitevnom poli šablikou poštrngáva
ale len v zasedacích sieach svojich radcov. Ale ešte i vtedy nápadne
vyzývavou bola jeho nafúkanos, ke blížily sa hodiny pokorenia.

V^ tých asoch v Európe bolo ešte stále vo zvyku, že kráovia a cisári

predsa nesmejú by jeden voi druhému takými tvrdými a nemilosrd-

nými. A nemecká Európa bola znovu okúzlená tou udalosou, že tre-

bárs bili sa medzi sebou ako bývalí Gothi a Vandali, štít Habsburg-
ovcov nepadol ešte do hrobu. Ešte i Bicmarckova "realistická po-

litika" dala sa trochu pohnú sentimentálnosou. A František Jo-

zef i vzdor tomu, že bol vo vemi úzkych, viedol si predsa vemi špat-

>ie. A tohto škaredého chovania svojho dopustil sa proti svojmu naj-
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ícpšiemu generálovi, voi Benedekovi. Jednal s ním na spôsob Je-

zuitov, že totiž cie ospravedluje prostriedky a jestli je cie vekým,
musí by za všetko obetované.

Princ Consort bol v tom ase o Františkovi Jozefovi pozname-

nal, že "od muža, ktorý bol jezuitmi vychovávaný, nemožno v tom-

to ohade mnoho oakáva."

/ V tomto páde záujmy jezuitského rádu stotožovaly sa so záuj-

mami habsburgskej dynastie, totiž : okovek stalo by sa s Austriou,

habsburgský rod nesmie trpie. František Jozef do vojny tejto ne-

iel dákou slepou dôverou naadený. Vemi dobre vedel, že Prušiaei

majú už nové, od predu nabíjajúce sa, flinty, o ktorých predpokladal,

že kona budú pravé divy. Porážka bola tedy možnou. A nakoko
porážku i oakávali, treba sa bolo postara o dákeho baránka, ktorý

sníme hriechy — pána cisára. František Jozef, ešte o mladý vojak,

bol ochotným obetova ešte i sám seba a pred generálom Radeckým
galantne sa bol osvedil, že "Austria netrpí nedostatok v arciknie-

žatoch." Ale ke František Jozef bol už odrastlým mužom, smýšlal

"UŽ iná a rozhodne nechcel a nedovolil, aby niektorý arciknieža vie-

dol rakúske vojsko do porážky, aby tým rod jeho neutratil svoj lesk

a dobrú poves. Preto, ke oakávali porážku, musel vies vojsko

ktokovek, len nie len panovníckej rodiny, aby táže nebola zahan-

bená a neniesla zodpovednos za následky.

Najlepším vtedajším generálom Františka Jozefa bol arciknieža

.Albert ; ale ani tento neodvážil sa tiahnu v boj proti pruskému voj-

vodcovi Moltkemu.

Tento arciknieža Albert hral svoju škaredú úlohu, ešte nezapo-

menutú, pri pouliných bojoch vo Viedni. Predpokladalo sa, že jeho

vojsko pôjde za ním snád s nevôou, bude bez oduševnenia; jeho

porážka poníži Rakúsko a dynastiu samú; a v oiach Františka

Jozefa bolo to predsa záujmom dynastie, toto bolo hlavnou vecou, o

eo sa jednalo a oho sa obávali. Takto potom arciknieža Albert do-

stal pomerne snadnú úlohu v Taliansku a skutone ažkú a zodpoved-

nú prácu v ešku nanútili generálovi Benedekovi, ktorý dobre ve-

del, že nie je v stave ju previes a ktorý to hne i tak povedal.

Vyhováral sa, že je už pristarým na také ažké úlohy; on neznal
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kraje, v ktorých treba mu bolo bojova. O tomto predmete pruský

generál von Schlictling bol písal :
—

"Jeho (Benedekove) zkúsenosti dajú sa prirovna ku kormidel-

níkovi malého lna, plujúceho okolo skalnatých brehov rodných

zálivov, kde vyznal sa nedostižitene vo všetkých podrobnostiach

polohy, ale teraz treba mu bolo prvý raz v živote vies tú najväšiu

bitevnú lo po jemu úplne neznámych morách cez búrky a vlnobitia,

ktorých dosavá ešte nezakúsil."

Bol to ahkomyselný a beznádejný pokus. Ale František Jozef

nástojil na jeho prevedení. On chcel ma len baránka, aby bol za-

bezpeený, že v páde porážky aby mal koho posla do vyhnanstva,

aby mal na koho vinu svali a aby sláva a prestiž Habsburgovcov boly

zachované. Takto potom písal list generálovi Benedekovi a poslal

ho skrze generálneho adjutanta gr«fa Crenneville, prosiac starého ge-

nerála, aby prijal hlavné velitestvo o jeho osobnú poklonu, pozna-

menajúc, že v páde by zavrhol prija hlavné velitestvo a vojna

by zle vypálila, že jeho zad'akovanie bude mu nanútené. "Za ta-

kýchto okolností," píše sám Benedek, "bol by som vemi zle jednal,

keby som hlavné velitestvo nebol prijal." A vlastne i vojenská dis-

ciplína nútila ho velitestvo prija.

Takto potom Benedek masíroval na Sadovú. Bola to bitka, kto-

rá taký krutý úder zavdala Rakúsku, aký sa dostal Francúzom o pä
rokov pozdejšie pri Sedane. Ztraty Benedeka boly : 7 práporov, 160

kanónov, 4.861 zabitých, 13,920 ranených a asi 20,000 zajatých. Bol

on "zlomený, ako starý me." A nepozostávalo mu ni iné poveda,
ako: —

'

' Akože sme sa len mohli postavi proti Prušiakom ? ! To sú vše-

tko uení a zkúsení udia, kdežto my sme sa len málo uili."

Mohol on toho síce i viac poveda, ale neslobodno mu bolo ho-

vori ani pred vojenským súdom, pred ktorý bol postavený, aby
zodpovedal sa zo svojho jednania, a tiež ani kdeinde. Ako prv poslali

ku nemu generálneho adjutanta grófa Crenneville, tak teraz vysia-

ty bol ku nemu arciknieža Albert do Štyrského Hradiša, kde sa bol

utiahol za tým, ako bol pozbavený velitestva. Požiadaný bol, aby
vydal písaný sub, že nevydá do tlae žiaden z listov, ktoré boly

vymenené medzi ním a jeho generálmi alebo medzi ním a cisárom a že
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na verejnos nepodá žiadne svoje poznámky. Benedek všetko teta

súbil a pokraovanie, ktoré bolo proti nemu už zahájené, bolo za-

stavené. Ale tu prídeme zase k perfídnosti a slovolomstvu Františka

Jozefa.

František Jozef chcel ma hriechy iných snímajtlceho baránka

a potreboval ho vemi, I splatil tedy Benedekovi ten kompliment, že

uznal ho za estnejšieho muža, než on sám bol. Konal indirektne,

krivými cestami, mesto direktného jednania, totiž poloúradne mesto

úradného. Totiž napadol muža, ktorý sa i tak vzdal už všetkého a

ktorý súbil, že sa už nepokúsi ku slovu prís, prostredníctvom jedne

ho lánku v asopise "Wiener Zeitung." lánok zaínal sa uvádza-

ním toho, že v Rakúsku nieto zákona na to, ktorým by sa mohla poku-

tova neschopnos. Medzi iným lánku v tom bolo písané :
—

"Okrem toho ztrata dôvery svojho cisárskeho velitea, ztrata

svojej vojenskej reputácie pred celým dnešným svetom a budúcich

pokolení, uznanie hrozného nešastia, že pod jeho velitestvom armá-

da bola nabitá a následkom toho že utrpela celá monarchia: je e-

šle vždy nie dos vekou pokutou pre tak vysoko nadaného muža, a-

k 'm Benedek vždy bol. Je to menším trestom, než ktorý by prišiel

na neho, keby sa pokraovalo alej proti nemu da zákonov."

Snadno si možno predstavi zlos Benedeka nad takouto podlou

zradou. Ale predsa nedal sa natoko pohnú a schváti hnevu, aby

hol zrušil dané slovo. Do konca svojho života zachoval sa o estný

muž, ktorého neestný cisár oklamal a škaredé zaviedol. Ostal tedy

ticho a zachoval mlanlivos. Až potom vo svojom testamente sa ale

ozval. Ale potom popustil už voný beh svojej oprávnenej rozhore-

nosti, ktorú tak dlho utlaoval v sebe. Toto sú jeho posledné slová

vo veci tejto

:

"Tým, že rakúska vláda, majúc vo svojich rukách môj sub
mlanlivosti (daný arcikniežati Albertovi 19. novembra 1866) a uve-

riac v mojom estnom smj'šlaní a zadržaní subu, že nedám na verej-

nos udné tie veci, v ktorých celá moja minulos bola nevšímaná a

ignorovaná, a že tento vládny lánok, ktorý nemožno ani dostatone

odsúdi, potvrdený bol v zasadnutí generálneho štábu, opravený a

konene schválený bol polným maršalom barónom Johnom, polným

maršalom arcikniežaom Albertom a inými a konene uverejnený bol
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na rozkaz vlády takým vyzývavým a urážlivým tónom — všetko to-

to potlailo vo mne ideále o práve, slušnosti a statonosti.

"Ja som to všetko pretrpel v tichosti a teraz, po siedmych ro-

koch, prestal by vo mne vojak, ale oddal som sa filozofovaniu a nau-

il som sa uzatváranosti. A vzdor všetkému tomu len sebe dávam

za kredit, že nezlostím sa na nikom a nie som nií nepriate. Spokoj-

ný som so sebou a s celým svetom a mám isté svedomie o svojej

správnosti. Lenže za toto zaplatil som svojím celým poetickým smý-

šlaním o vojanstve. Žiadam si, aby som do hrobu svojho prinesený

bol na ten najjednoduchejší spôsob, bez všetkých vojenských parád.

Jednoduchý kame alebo železný kríž bez všetkých chválospevov

nech postavený je na môj hrob."

Od tých ias Benedek nikdy sa neobliekol do rovnošaty gene-

rálskej a žil v jednom stravnom dome v Štýrskom Hradci. Františ-

kovi Jozefovi sa toto nepáilo, natoko toto bolo ako jeho urážkou, a

zvláš ešte vtedy, ke o Benedekov vyslovil sa bol knieža Moltke, že

je znamenitým a odvážnym generálom. Lenže všetky tie chválospevy

Františka Jozefa, ktorými ho chcel zasypa — pravda nie na svoj

úkor— ani najmenej nepohly Benedeka. Ke arcikniežati Albertovi

bolo nariadené písa generálovi Benedekovi, o "starému vojínovi a

krigskamarátovi", on odpovedal "s chladnou zdvorilosou". Potom

dediovi trónu Rudolfovi nariadené bolo písa mu. Lež ani na toto

nežiadal si ani audienciu, ako to vo Viedni oakávali, ani neodpove-

dal na list, ale len skrze vojenského tútora Rudolfovho odkázal, že

akúva mu za "vanú rozpomienku."

"Ja som tak utiahnutý lovek," hovoril vtedy Benedek, "že

nepotrebujem žiadnych vonkajších poestností a cítim, že moja osob-

ná es je neporušená. V ohade tomto nepotrebujeme žiadnych

sudcov na svete."

O nedlho za tým starý Benedek zomrel na hrdelného raka ; ale e-

šte ani za tým na om spáchaná krivda nebola zmarená. Jeho vdova

dostala vyslovenie sústrasti od svojho bratranca a na ten list mu
medzi iným odpovedala: —

"Jedine Bismarckov list, celý písaný íiím vlastnorune, dotýkol

sa ma zo všetkých tých listov, ktoré obdržala som od vysokých osob-

ností. Telegramy cisára a arcikniežatov malý vemi chladný úinok
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na ma. Ke cisár vyslal bol ku ním korunného princa roku 1873,

ako dákeho apoštola smierenia, vtedy Benedek pretrpel už tak mnoho

za tých sedem rokov, že zavrhol všetko a len žiadal si, aby ho nevy-

rušovali v jeho dobre zaslúženom odpoinku. Cisár, ktorý bol vždy

takým láskavým, mal aspo toko slušnosti v sebe, že sa ma dal

spýta, že i nemohol by nieo za ma urobi. Taký je on, ha, veko-

dušný! Ale ja som úprimne poakovala, že nepotrebujem nioho."

Týmto koní sa tento trúchlivý odsek histórie. Nutné bolo toto

tak obširne opisova, aby škaredý charakter Františka Jozefa po-

stavený bol v pravom svetle. Niektorí dejepisci udávajú toto za je-

dinú škvrnu na iná vraj ''istej" osobnosti cisára. Ale v skutono-

sti je to kúskom z celej jeho osobnosti, dokazuje, že on bol celý a

cekom taký. František Jozef bol vždy hotový prirovna sa ku kaž-

dému, ba skoro vždy vedel sa i povznies nad svojich protivníkov,

chcejúc sa tým vydáva za dákeho génia. Bolo to proti jeho povahe,

aby bol obecným a všedným, vždy chcel by dákou zvláštnosou. A-

le na konci každého svojho jednania vždy vyšla len konfúzia my-

šlienok. Jestli v namyslenosti svojej i nepovažoval seba za dákeho

boha, ale iste si zmiatol záujmy habsburgského rodu za tie najvyššie

zákony, voi ktorým všeobecné zákony o esti a morálke, ktorých

sa obyajní udia museli pridrža, považoval za ni, alebo ešte za me-

nej.

V tomto páde záujmy habsburgského domu potrebovaly barán-

ka
;
preto Benedek musel ís do vyhnanstva. On nešiel ta zo svojej vô-

e, ani nebol formálne vyhnaný. Ale falošným predstieraním a intri-

gami prinútený bol k tomu. List jeho vdovy, ktorého jednu as sme
uviedli, zneje ako dáka ozvena kliatby grófky Károlylky, ku splne-

niu sa ktorej prídeme už o niekok kapitol. Jestli i nemala toko
príin Benedová na prekliatie Fra tiška Jozefa ako grófka Karo-

lyika, isté je aspo toko, že tiež mala dos príin ku kliatbe.
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KAPITOLAXIV.

František Jozef dohodnul sa na podmienkach s Uhorskom — Jeho pamätná
schôdzka s Františkom Deákom — "Nuž, Deák, o si žiada Uhorsko?" —
Dualizmus — Námietky Slavianov proti dualizmu — Korunáeia v Budíne
— Andrássy, ktorého odsúdil na šibenicu, stane sa jeho ministerským pred-

sedom.

AKOKO ho Prušiaci poriadne natrepali, František Jozef

cítil, že s Maarmi musí prís k neakej dohode. Jejích ve-

ká a trváca nenávis bola jednou z príin jeho porážky.

Maari to dobre vedeli a tešili sa zkaze habsburgovskej ríše,

ba mnohí maarskí predáci z jej ch vyhnanstva napomáhali nepria-

teov Habsburgovcov. Preto potrebné bolo získa si ich trebárs i za

cenu toho, eo budú od neho požadova.

Populárnos a obúbenos cisárovny Alžbety hodne napomohla

toto sblíženie. Nesprávne by bolo hovori, že Maari "obúbili" si

cisára preto, že prv zamilovali si ^^isárovnú a zase že cisárovnú úbili

preto, nakoko bola ona v dobrom priatestve s grófom Mikulášom

Eszterházym. Ale predsa takto sa mala vec s príažlivosou Ma-
arov. Alžbeta bola každopádne priatekou u dvoru a od tých ias,

tío sa stala cisárovnou, hne bolo viac Maarov pri dvore, než pred-

t5'm. Tak sa tedy stalo, že teraz, po Sadovej, ale pred prijatím pod-

mienok Prušiakov, poslal František Jozef po Františka Deáka, vte-

dajšieho politického vodcu Maarov, ktorého si oni nazvali "mudr-
com vlasti." Bol on mužom priamym, neústupivým, ale súasne i

miernym a mal smysel a štátnické oko pre praktické veci.

Deák prijal pozvanie, prišiel do viedenského Burgu a vovedený
bol do teremu, v ktorom cisára našiel samotného, zahrúženého do my-
šlienok. Po krátkom mlaní a predstavení František Jozef pristúpil

k predmetu so slovami

:

"Nuž, Deák, o si žiada Uhorsko?"
"Nie viac, než požadovalo pred Sadovou, ale ani menej."
"A o mám teraz ja spravi?"
"Vaše velienstvo musí najprv uzavrie pokoj a potom da U-

horsku prináležajúce mu práva."

"Jestli dám Uhorsku hne ústavu, odhlasuje mi uhorská sne-

mova ku vedeniu tejto vojny potrebné peniaze?"
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"Nie, vaše velienstvo, uhorská snemova nespraví ni podobné-

ho."

A síce pre dve príiny : po prvé preto, že Uhorsko nemalo vojnu

s Pruskom; po druhé pre tú príinu, že František Jozef nachodil

sa práve teraz v pomykove a nadišla hodina, že Maari mohli sa s ním

náležité pojedna. František Jozef tedy uzna musel, že Deák má
pred ním prednos. Za chvíku sa tedy zamlal a potom proste pove-

dal : "Dobre tedy. Nechže sa tedy stane, ke na tom nástojíte."

Toto je asi pôvod terajšej rakúsko-uhorskej ústavy, systému,

ktorý je všeobecne známym pod názvom dualizmus, totiž dvojitá rí-

ša. Toto riešilo jeden problém Austrie jedným šmahom, jedným
iarnutím perom ; lenže ostalo hodne iných problémov, ktoré ostaly

nerozriešenými. Hlavne neriešeným ostal naliekajúci problém Slo-

vanov, ktorých tak Maari, ako i Rakúšani považovali za nižšieho

stupa ud, hodiaci sa práve len na potlaovanie. To, o Maari po-

žadovali — a teraz i dosiahli — nebolo rovnakým právom pre vše-

tkých, ba bolo vlastne ešte pozvaním do partnerstva s potlaovate-
mi, nakoko Maari maarizovali jednu polovicu ríše dvojitej a Ra-

kúšani germanizovali druhú polovicu. Proti tomuto mužne sa ozval

znamenitý eský dejepices a štátnik František Palacký, ktorý medzi

mfm. písal •

"Jestli bolo rozhodnuté zmeni v pravý opak prirodzenú poli-

tiku Rakúska
; jestli táto ríša, pozostávajúca z miešaniny rozliných

národností, odopre da cekom rovnaké právo všetkým a dovoluje

nadprávo istým plemänám nad inými; jestli so Slovanmi zaobchodi
sa bude o s nižšieho stupa udom a dvom panujúcim národom do-

volí sa vládnu nad nimi : vtedy sama príroda sa zopre proti tomu
a prinesie jejích práva Prirodzené a ešte nepredvídané zopretie

sa zmení nádej v zúfalstvo a pokojného ducha v bojovný; a nasledo-

va budú konflikty a boje, z ktorých ažko bude predvída koniec.

Slovani jestvovali už pred Austriou ; a my Slovani ži budeme ešte i

vtedy, ke Austria prestane už jestvova a zmizne s povrchu zeme."

A pravdivos výpovedi tejto ažko je zapiera, "Uväznite slo-

vanskú ideu, slovanskú myšlienku," píše na inom mieste tento zna-

menitý Palacký, '

' do najhlbšieho kúta dákej pevnosti, ona do pove-

tria vyhodí celú pevnos a svoje väzenie, ale predsa dostane sa na
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povrch." No, toto nebezpeie Austrie patrilo vtedy ešte len budú-

cnosti. Na tento as bolo Rakúsko ešte raz zachránené. Korunovanie

Prantiška Jozefa za apoštolského kráPa Uhorska v Budíne roku 1876

bolo vekolepou slávnosou, ktorej každá podrobnos až tak do oí
bije tím, ktorí znajú depiny. Aby sme zobrazili túže slávnos ko-

runácie, treba si nám predstavi Františka Jozefa na krásnej sa-
ho- bielej paripe, na ktorej vyjazdil na pamätný budínsky vršok a

švihnúc v štyri iastky sveta s korunovaným meom, symboloval

smysel toho, že chráni bude svojich poddaných proti nepriateovi,

už i ten príde od severa, od juhu, od východu alebo od západu. Bol

to veru veký rozdiel medzi tou jeho zkúsenosou, ktorú zažil i s ci-

sárom v Milane, kde ud prijal ich bol v najväšej tichosti a s klo-

búkmi na hlave a tiež líšil sa od prijatia arcikniežaa Maximiliana a

jeho manželky arcikažny Šarlotty, vo Venecii, kde ud utekal pred

nimi, ako pred nakazenými. Medzi budínske korunané ceremónie

patrilo i to, žo daný bol Františkovi Jozefovi mešec s istým obnosom

a cisár rozkázal obnos ten rozda medzi rodiny tých, ktorí padli v

bojoch proti nemu z roku 1848 a 1849. Toto bola taká oi zavádza-

júca ceremónia, podobajúca sa dobrému slovu, ktoré má hodnotu

vekú, ale nestojí to za ni.

Na tento spôsob František Jozef, použijúc toto mámenie vo svoj

prospech, stal sa po Sadovej ešte silnejším, než bol pred ou. A zru
nos svoju v mámení dokázal ešte lepšie v krátkom ase, ke za

prvého ústavného ministerského predsedu Uhorska vymenoval gró-

fa Andrássyho, ktorý bol v roku 1848-om posúdený na smr povrazom

a už skoro i odvisnul za jeho súastnenie sa v maarskej revolúcii

proti Habsburgovcom. "Skutone vemi sa teším, že som vás nedal

obesi," hovoril Andrássymu František Jozef vtedy, "lebo tým
pádom pozbavil by som sa o toto najsúcejšieho a najsbehlejšieho z

mojich ministerských predsedníkov." Takto sa tedy asy menily a s

nimi menil sa i názor Františka Jozefa. Zapomínal on na mnohé ve-

ci, ktoré nemal zapomenú a tak sa stalo tiež potom, že len o nieko-

ko rokov pozdejšie bojoval už na strane svojho starého nepria-

tea, ke roku 1870-tom Prusko dalo sa do vojny proti Francúzom.

Táto rakúska intriga je vážnym historickým faktorom a preto

vyžaduje, aby sme o nej vo zvláštnej kapitole pojednávali.
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KAPITOLA XV.

Chovanie sa Rakúska vo francúzsko-nemeckej vojne — Plánované "bolo spoje-
nie sa Francúzska, Talianska a Rakúska proti Pruskú — Výsluch generála
Tilrr u Františka Jozefa — Postavenie Viktora Emanuela — Uzavretie
kúpy — Francúzsky vojenský plán sostavený bol arcikniežaom Albertom

—

List Beusta Richardovi Mettemichovi — Príiny nesplnenia subov
Rakúska.

O ROBILO Rakúsko roku 1870? o malo v úmysli poia?
o subovalo kona? o za rýchla zmena sa stala? A jestli

áno, o boly príiny toho? Toto sú naše problémy, ktoré

nám teraz prichodí rozrieši a riešenie toto je len tak

možné, ke nazreme za kulisne tajných politických konaní

a vyjednávaní. K týmto tajným záležitostiam sem-tam otvorené

sú dvere až do korán, aby sme mohli nazrie na podrobnosti týchto

tajností. A zo všetkého zretedelne môžeme vidie, že akou neva-
nou bola Aus^ria roku 1854 voi Rusku, ím prekvapila bola celý svet,

tak prekvapila svet i svojou perfídnosou a slovolomstvom svet i ro-

ku 1870.

Rakúšani, rozumie sa, majú o celej tejto veci svoje Hradné podanie.

Da tohto podania suby nemôhly by vraj preto vyplnené, lebo

stav vecí sa vemi zmenil. Francúzi majú ale tiež svoje podanie.

V tomto sa zase udáva, že Francúzsko bolo vlákané do tohto boja a

zradne bolo opustené vtedy, ke potrebovalo pomoc najviacej. Mnohé
na tieto veci sa vzahujúce dokumenty boly podané na verejnos, len-

že nie všetky; jestvujú v archívoch ešte vždy i také, ktoré svet vemi
prekvapia^ ke dostanú sa na svetlo. No pozdejší vývin vecí hodil

tiež mnoho svetla a faktami objasnil mnoho tajnosti. Toko je ce,-

kom isté, že rakúsky arcikaz — arciknieža Albert, ktorý bol nabil

Talianov pri Custozze — sostavil vojenský plán pre Francúzov ku
ich boju proti Prušiakom. Plán ten bol prijatý francúzskym ge-

nerálnym štábom, rozumie sa s tým usroziunením, že Rakúsko bude
Francúzov v boji proti Prušiakom napomáha. A Francúzi boli okla-

maní a nechaní v blate v tom poslednom okamihu, ke iná zvrtnú
veci sa už nedaly.

Teraz zase musíme sa vráti trocha nazad a pojednáva o okolno-

stiach a pomeroch, za akých sa celé toto zavedenie a v šachu drža-

nie Francúzov previedlo.
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Už dávno pred francúzsko-pruskou vojnou sa dobre vedelo,

že kedysi musí nadís, musí vypuknú, visela už v povetrí na šnôrke,

ako sa to hovorí. Vedelo sa, že ke Prušiaci nabili Austriu k vôli

hegemónii Nemecka, že pôjdu do boja i s Francúzmi k vôli nadpan-

stvu v Európe. Že o za príinu si nájdu k vypovedaniu vojny

Francúzom, to sa síce nevedelo, ale iste bolo toko, že Prušiaci si prí-

inu tú snadno nájdu. Naahovanie sa pre kniežatstvo Luxemburg
bolo príznakom hlboko zakoreneného nepriatestva. Napoleon III.

predvídal toto nebezpeie a rozhodol sa predís mu tým, že utvorí

nepremožitený troj-spolok s Talianskom a Rakúskom, o partnermi

proti Pruskú. Historku tohto spolku — a jeho neúspechu — môžeme
SGstavi z vykrianých "tajností" rozliných osobnosti, zamiešaných
v j^ho vyjednávaní.

Bolo to roku 1869, že Napoleon III. zaal vyjednáva s Viktorom
Emanuelom a súasne i s Františkom Jozefom. A František Jozef

a Viktor Emanuel, už i hne alebo krátko za tým, zaali zase spo-

lone vyjednáva. Pomenovanie troj-spolku objavilo sa bolo prvý
raz v talianskom asopise "Giornale d 'Itália" z príležitosti tej, že

Viktor písal list Napoleonovi. Jeden odsek lánku toho znel : —
"Rozhodne nemôžem sa vzda myšlienky utvorenia troj-spolku

medzi Francúzskom, Austriou a Talianskom. Zjednotenie sa týchto

mocností utvorí silnú hrádzu proti nesprávnym a neoprávneným po-

stupovaniam a napomôže zabezpeenie pokoja Európy' na silnejších

základoch."

Pokoj, rozumie sa, je zavše nepriamym úelom takýchto spolkov.

Alj je on vemi zriedka ich pravým cieom; a takto to bolo i v tomto

rípade. Viktor Emanuel práve tak málo mal pred oami tento cie,

ako i Napoleon. Že o za úmysle mal Viktor Emanuel, vychodí naj-

lepšie na javo z jeho vyjednávania s Františkom Jozefom — z

v.yiednávania takého, ktoré bolo sverené na generála Tiirr-a, uhorské-

ho dôstojníka v talianskej službe. Generál Tiirr bol jednou z tých

osobností, ktoré nezadržaly tajnos. On povedal bol zprávodajovi

jedného nemeckého asopisu, že o om sa pojednávalo medzi ním a

Františkom Jozefom a ke vy'zradil mu celý predmet vo všeobecnosti,

rozpovedal mu i podrobnosti so stanoviska Talianov a prezradil o-

tózku ašpirácií Talianska.
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*'Ke som Františkovi Jozefovi spomenul Trentino, hne ma
pretrhol v rei.

" 'Oh V odpovedal mi, 'ja som vždy tým, ktorý oakáva vzda sa

nieoho.'

" 'Prirodzdene. ' odpovedal som. 'Ale rozumie sa samo sebou, že

vaše velienstvo dostane náhradu za to niekde inde'."

Bolo to nabídnutie, s ktorým sa František Jozef mohol vemi do-

bre uspokoji a zvláš preto, ke vtedy ešte nebol vybadal, že budúc-

nos Austrie spoíva na Balkáne. Ve pouli sme ho už boli vyjadri

sa v tom smysle, že je ochotný vzda sa Venecie, jestli ríša jeho bude

sa môc za to rozšíri v smere nemeckých hraníc, A vzdanie sa

iastky Trentina, mohlo snadno umožni takito aru. Rozumie sa, že

pamiatka na Sadová ešte nevypáehla. V spojení s Francúzmi a Ta-

lianmi mohol snadno odmeni svoje pokorenie roku 1866. Príleži-

tos na odmenenie sa svojím nepriateom mal dobrú, ale mal sú-

asne i príležitos na poštvanie svojich rozliných nepriateov je-

dného proti druhému.

František Jozef nedal sa síce hne do štvania a zradcovstva, ale

toto trojhranné vyjednávanie, túto trojstrannú kúpu považoval za

takú s uzavretím ktorej netreba sa tak vemi ponáhla. Viktorovi

Emanuelovi tiež nebolo tak vemi na pochytre, ba práve ešte zaostá-

val k vôli tomu. aby dospel k podmienkam s Francúzskom práve tak,

ako i s Austiou. Jedinou prekážkou pri Viktorovi Emanuelovi bo-

lo postavenie pápeža. On prial si dosta do moci pápežský štát, aby

takým spôsobom sídlo svoje mohol utvori v Ríme. Lenže pápež

chránený bol vo svojom štáte franzúzskymi bajonetmi. Preto Viktor

Emanuel narafiil vec tak, aby francúzske vojsko bolo z Ríma odvo-

lané.

Sám Napoleon bol ochotný vojsko francúzske z Ríma odvola,

lenže klerikáli, na ele s cisárovnou Eugéniou, boli silne proti tomu.

Napoleon sa bál klerikálov; tak sa potom stalo, že vyjednávanie za-

seklo. Ke už potom odvolal svoje vojsko z Ríma, lebo ho potreboval

vo vojne proti Nemcom, vtedy bolo už neskoro. Ke Viktor Ema-
nuel poul bol novinu o porážke Francúzov pri meste Worth, vy-

slovil bol tieto pamätné slová :

—
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''Chudák cisár! Veru ho vemi utujem; ale vemi málo chy-

bovalo k tomu, že som sa do toho i ja nedostal."

Ale ešte i tak Viktor Emanuel podpísal by bol navrhnutá smluvu

spclenia sa, jestli by to dovolili boli jeho ministri, ako sa o tom
otvorene vyslovil pred nemeckým cisárom, ke sa s nim sišiel bol ro-

ku 1873 :—

"Vaše velienstvo iste zná, že jestli by nebolo bývalo tu týchto

pánov (jeho ministrov Minghettiho a Visconti-Venosta), ja vypo-

vedal by som vám bol vojnu roku 1870."

Lenže "títo páni" zadržali Viktora Emanuela len preto, lebo

oni sami zadržaní boli radcami rakúskeho kabinetu. "Už je pozde !"

bolo jejich výrokom; pre nich bolo ale tiež, lebo oni tiež pouli o

porážke Francúzov pri Worth. Lenže utiahli sa zo spolku vtedy, ke
Viktor Emanuel bol ochotný ís do neho, nemali sa ešte viac subova
pristúpi do neho, než on sám. Bol to kúsok tajnej histórie, nako-
ko tí, ktorí o nej znali, len nedávno ju prezradili.

Hlavným bodom týchto "nových faktov" je ten, o ktorom sme v

tejto kapitole už spomenuli, totiž : že v predveer vypovedania vojny

arciknieža Albert, ktorý následkom svojho úspechu nad Talianmi

pri Custozze mal teraz poves vekého strategistu, Františkom Joze-

fom vysiaty bol do Paríža, aby tam sostavil spoloný plán váleného
aženia proti Pruskú. On radil sa s generálmi Leboeuf, Lebrun,

Frossard, Jarrass a inými poprednými francúzskymi vojvodinami, a

Lebrun potom vysiaty bol do Viedne, aby tam pokraoval v alšom
vyjednávaní.

Behom pokonávania vysvitlo, že Francúzsko je notové do boja

skorej, než ktorýkovek z otáznych spojencov. Francúzsko udávalo,

že zmobilizuje svoje vojsko behom niekoko dní, kdežto tak Rakúsko
ako i Taliansko sa priznalo, že mobilizácia potrvá asi šes týždov.
Preto arciknieža Albert navrhol, aby všetky tri mocnosti prevedly

mobilizáciu súasne. Lenže Eakúsko, mesto toho, aby vypovedalo

vojnu prv, než bolo hotové, tajne prízvukovalo neutralitu a na oko

skoncentrovalo dva armádne sbory v Plzni a Olomúci.

Lebrunovi všetky tieto veci sa nepáily. uchal v tom zápach

potkana a podozrieval Austriu už vopred zo zradcovstva v tom vy-

eaká^aní a v ohliadaní sa, že v ktorú stranu skoí kocúr. Ale vždy



ri-^r — 112 — '-

bolo ešte nieo k povedaniu,lebo ve to nebolo v záujme Francúzska,

aby jeho spojenci boli nabití ešte poas mobilizovania ich armád.

Na tom základe formálna dohoda uzavretá bola medzi Francúzskom a

Austriou da 13. júna 1870.

Pri tejto príležitosti sostavil arciknieža Albert plán váleného
aženia proti Pruskú. On nesostavoval len všeobecné spoloné pokra-

ovanie týchto dvoch mocností, ale i podrobný plán bojov pre roz-

triedenie a použitie francúzskej armády. Tieto jeho plány ešte vždy

na chodia sa v archívoch francúzskeho vojenského ministerstva, to sa

ale samo sebou rozumie, že plány tieto nie sú ukazované bárskomu.

A z plánov týchto vidíme i to, že Napoleon III. pridžal sa ich vo

vojne skoro vo všetkých ich podrobnostiach. Od tých ias plány tie

prešly už skrze ruky mnohých vojenských expertov a všeobecná kri-

tika o nich znie nasledovne : boly to znamenité plány na papieri— ale

znamenité len v tom páde, keby francúzski generáli mohli riadi po-

stup nepriatea práve tak,s ako svoj vlastný, lenže nebol v nich

braný ohad na skutoný stav vecí, nakoko vôbec nebolo v nich po-

ítané na to, že ako budú postupova Prušiaci, pre ktorú príinu bol

to potom cekom zlý válený plán.

Predasný nápad na mesto Saarbrúcken — tento prvý boj vo

francúzsko-pruskej válke — podu-jatý bol úplne da plánu arciknie-

žaa Alberta. Bol to dobrý ah, ale jedine v tom páde, keby Fran-

cúzi boli mohli pokraova da tohože plánu i d'alej. Lenže Fran-

cúzi neboli pripravení na pokraovanie da tohoto plánu a preto bol

to vlastne vemi zlý krok. Nepokraovanie da plánu bolo fatálnou a

osudnou chybou tak v diplomatickom, ako i vo vojenskom smysle,

nakoko arcikniežau Albertovi daná bola príležitos vyhovori sa,

že francúzska armáda nebola takou silnou, za akú silnú mu ju pred-

stavovali. Toto bolo tedy zaiatoným bodom zdráhania sa Austrie k
vstúpeniu do boja. Ale vzdor tomu Austria považovaná bola za

spojenca, trebárs bolo zrejmé, že sa chce z toho vytiahnu. A arci-

kniežaa Alberta návšteva v Paríži a jeho tamojšie pokraovanie za-

vdalo príinu k pamätnej výpoved Grammonta, ktorú povedal bol

snemovnému finannému výboru (ia 15. júla roku 1870, ke tomuto

dal bol dlho aka na seba :
—
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' * Jestli som dal finannému výboru dlho aka na seba, príinou

ich o je to, že bol som na zahraninom ministerstve, kde som mal váž-

nu poradu s veposlancami Austrie a Talianska. Som istý, že výbor

nebude žiada odo ma alšie vysvetlenie."

Grammont, ke takýmto spôsobom hovoril, veril, ba i mal príinu

veri, že zamýšlaný a plánovaný troj-spolok je už uskutonenou ve-

•cou. So strany Kakúšanov sa udáva, že Francúzi sa pomýlili a že

puhé vyjadrenie sympatie hne považovali za istotne zaviazanie sa.

Lenže tomuto ažko je veri a ani nezodpovedá faktom, povstavším z

jednania arcikniežaa Alberta. Ba i ostatnie diplomatické vyjedná-

VHoia, ktoré dané boly i na verejnos, podvracajú toto tvrdenie Ra-

kúšanov.

Len dvoma dami po svojej pamätnej rei pred snemovým fi-

nanným výborom Grammont písal svoju žiados na Austriu o sú-

benú pomoc. Požadoval, aby Rakúšani dovolili 70,000 alebo 80,000

mužovej talianskej armáde prejs skrze Rakúsko do Bavorska a že

Rakúsko má posla 150,000 vojakov do eška. Jestli sa toto stane,

udával Grammont, mier uzavretý bude v Berlíne a tmavé rozpo-

mienky na rok 1866. budú na venos zmazané. Všetko záležalo od

punktovného vyplnenia dohodnutého pokraovania. V liste svo-

jom Grammont medzi iným písal: —
"Nikdy viacej takáto znamenitá príležitos sa nenaskytne. Ni-

kdy viacej nebude vám poskytnutá takáto výdatná pomoc a podpora.

Fi'ancúzsko nikdy nebolo tak silné, akým je dnes, ani armáda jeho

nebola lepšie vystrojená, ani vojsko jeho nikdy nebolo viac oduševne-

né do boja, ako práve teraz."

Na tento dopis rakúsky minister Beust upravil list na grófa

Richarda Metternicha, rakúskeho veposlanca v Paríži, v ktorom mu
medzi iným písal :

—

"Bute láskavý uisti cisára (Napoleona IIL) a jeho ministrov

ešte raz, že, súc vernými k dohode, zakladajúcej sa na koncom mi-

nulého roku vymenených listoch medzi dvoma panovníkmi, záležitos

Francúzska považujeme za svoju vlastnú a na každý možný spôsob

priiníme sa k zdaru francúzskych zbraní. Naša neutralita je jedine

picstriedkom k dôkladnému ukoneniu našej politiky. Je ona len
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prostriedkom k ukoneniu nášho zbrojenia bez toho, aby sme sa vy-

stavili neoakávanému napadnutiu so strany Pruská alebo Ruska.'*

Slová "alebo Ruska" sú kúom ku rozlúšteniu celej situácie.

Keby bolo Rakúsko jednalo spolone s Francúzskom a Talian-

skom, nemalo príiny obáva sa nápadu so strany Pruská. Lenže

jestli by sa bolo Rusko pridalo na stranu Pruská, v tom páde Rakúša-

ni veru mali dos príiny obáva sa. Gróf Nigra dôrazne udal bol, že

Ruska skutone zamýšla takto uini a asi toto považuje sa za prí-

inu, že zo zamýšlaného troj-spolku nebolo ni a neprišlo k jeho usku-

to.aeniu. Toto neuskutonenie sa troj-spolku, treba doda, bolo tri-

umfom a víazstvom nielen pre Rusko, ale súasne i pre Uhorsko.

Až do posledného okamženia Austria ešte vždy chcela vzia toto ri-

ziko a vstúpi do boja proti Pruskú, ale Uhorsko nechcelo k tomu pri-

voli. Rozahovanie sa rakúskej ríše smerom k Nemecku bolo tou ve-

cou, ktorej si Maari nepriali, nakoko týmto rozhodne zmohli by sa

boli iba Nemci na úkor Maarov v dvojitej monarchii. Ba o viac,

následkom zemepisného položenia Maari mali sa viac o obáva ru-

ského nápadu, než Rakúšani.

Takto dôvodil gróf Andrássy, nechcejúc privoli a František

Jozef pekne-krásne musel sa mu podda. Táto kapitola koní sa tedy

s ironickým špektáklom zahraninej politiky Františka Jozefa a vi-

díme v nej, ako zrušil dané slovo priateskej mu mocnosti na žia-

dos bývalého rebelanta, ktorého poas povstania roku 1849 chcel o-

besi. Bolo to zrušenie subu Františka Jozefa, ktoré ho vemi dobre

charakterizuje.
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KAPITOLA XVI.

tlozširovanie sa Austrie na Balkáne — Okkupácia Bosny — Problém samo-
statného Srbska — Odroenie da porátania — šastie Habsburgovcov
vo verejnom živote — Balamuty jejích v súkromnom živote — Sosnam
nešastí behom panovania Františka Jozefa.

.ATUMY modernej histórie Rakúska sú 1859, 1866, 1870 a

1878 — rok to rusko-tureckej vojny. Udalosti týchto ro-

kov postupne zretedelnejšie poukazovaly na to, že budúc-

nos Rakúska nezáležala v Taliansku, ani nie v Nemecku,

ale na Balkáne. A z tohoto vychodiac vysvitalo i to, že pra-

vým sokom Austrie bolo Rusko a že pravý závod nepovedie sa o

Tiadpanstvo Nemecka, ale o slovanských poddaných tureckého sul-

tána. Následkom tohoto potom hlavným princípom rakúskej zahra-

ninej politiky bolo to, že koko rázy Rusko spravilo krok smerom

k Cahrihradu, Austria zodpovedne tomu pokroila smerom k Solúnu

(Salonikán). A prvým takýmto citeným výrazom bola tajná do-

hoda, ktorá privolila k tomu, že roku 1878 Rakúsko okkupovalo

Bosnu za jeho neutralitu poas francúzskopruskej války roku

1870/1871.

Rakúsko potrebovalo 200,000 mužovu armádu so 480 delami, kým
akotak utíšilo malikú Bosnu. A okkupácia tejto kúštik zeme a z

tohoto povstavšie udalosti na Balkáne priviedly Austriu voi zase i-

ným problémom, cekom odchylným od tých starých, ktoré potom ga-

líbu robily poas alšieho panovania Františka Jozefa. Obyvatelia

Bosny sú srbského plemäna; v iných astiach Austrie tiež bývali

Srbi; v susedstve je Srbské kráovstvo, ktoré je bohaté na dobrých

a pravých národovcov, z ktorých posla myšlienka slobodného a ne-

cdvislého Srbska. Austria si národ tento pobúrila proti sebe práve

tak, ako si naštvala proti sebe i Talianov. Ale ako Taliani, tak i

Srbi dokázali, že vedia bojova ; a práve tak výrazne požadovali, aby

boli vážne braní do povahy, ako to boli spravili i Taliani. Takto

potom vzdor svojím ztratám a úspechom predsa len ostal ten hlavný

ráz Austrie, že je oistcom nezaehránených.

Nie je ona dôkladným oistcom, ale je oistcom predsa natoko,

že poriadok udržovaný je len pomocou hrozného policajného systému

a vemi astým vyhlasovaním stanného práva, štatáriumu. Násled-
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kom toho Austria je takým oistcom, v ktorom prekvapujiice veci

môžu sa uda každú chvíu. Špekulovanie nad tým, že o sa môže
uda, ponecháme budúcej niektorej kapitoly. Poas života Franti-

ška Jozefa snád ani neudá sa ni zvláštneho (V tomto sa spiso-

vate pán Gribble, tedy pomýlil, lebo ešte v ten rok, ke vydané

bolo toto jeho dielo a ke František Jozef nedovšil 84-tý rok svoj-

ho života, vypukla europejská vojna, ktorá stav týchto vecí vemi
j^menila a ešte zmení. — Poznámka prekladatea.) ; ale veci tieto

predsa potrebné je spomenii už i tu ako iastku nepokojov a zá-

pletiek, ktoré podkopávaly nohy Františka Jozefa tak vo verej-

nom , ako i v súkromnom živote. ud hovorí o om ako o milovní-

kovi pokoja a mieru. A dos možné je, že nauil sa milova pokoj

následkom tých ustaviných bojov, ktoré prestal. Ale dokázanou
pravdou je, že kedykovek bažil za rozšírením a rozahovaním svojho

dediného panovania, vtedy nikdy nepriniesol myrrhu pokoja, ale

me boja. A na tieto udalosti panovania Františka Jozefa vzahuje
sa tá pamätná výpove anglického štátnika Gladstone-a, že: "Na
mape Európy niet takého kúska, na ktorý mohol by si položi prst a

poveda :
' Tu vykonala Austria dobre '. " A táto mienka Gladstone-a

ož nejeden raz dokázala sa by pravdivou, zvláš o sa týka Srbov a

behom asu dokáže sa ešte rukolapnejšie. (V tomto sa už p. Gribble

veru nepomýlil — pozn. preklad.)

O tomto predmete tu musíme presta pojednáva, ale vrátime sa

ešte ku nemu. De zútovania ešte nenadišiel ; a ani nenadíde poas
života Františka Jozefa, jestli už i on sám alebo ministri môžu tomu
predís alebo zamedzi. Ale každý, kto íta moderné dejiny Austrie,

zretedlne vidí a vryje sa mu do hlavy, že de rátania môže nadís
každú chvíu, trebárs dákym náhodilým šastím môže by odroite-
nym. (A de rátania veru i nadišiel da 30 júla 1914, ke Austria

bez oprávnenej príiny vypovedala vojnu Srbsku, ím vtiahla do
hrozného boja skoro celú Európu. — Pozn. preklad.)

o sa týka súkromných záležitostí Františka Jozefa, o tých sa

môže poveda, že má šastie a že je chránený pred následkami

svojich neprávostí. Len v jeho súkromnom živote nešastie a ne-

hody prenasledujú ho tak asto a tak neprestajne, že ke sdelená

mu bola zpráva o zavraždení cisárovny Alžbety, zakryl si tvár do dla-
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ní, svalil sa na stoliku a zaupel: "o? ! i už nieto žiadnych takých

udských útrap, ktoré by ma ušetrily?"

A teraz nadišiel as, aby sme hovorili o týchto jeho útrapách,

nešastiach a bioch osudu. A dos podivná vec je, že rad týchto

nešastí zapoal sa v tom istom roku, v ktorom František Jozef do-

siahol svoj najväší úspech ako panovník. Bolo to roku 1867, ako

sme to už videli, že vytiahol svoju ríšu z oha, do ktorého sa dosta-

la po porážke pri Sadovej, smeril sa s Uhorskom a v sprievode oká-

zalých ceremónií korunovaný bol v Budine. A v tomto istom 1867-om

roku stalo sa, že jeho vlastný brat, areiknieža Maximilian zastrelený

bol preto, že chcel by cisárom Mexika; toto popravenie bolo prvou

v celej rade tragédií, ktorými sa od slova do slova vypluje kliatba

grófky Károlyiky. Ke sme prišli už ku tomu, tu znovu musíme po-

da text jej kliatby, kliatby jednej matky, ktorej sytia popravili len

preto, že sa chytil šable za slobodu svojej vlasti :

—

"Bodaj nebo a peklo zniilo jeho blaženos! Bodaj rodina jeho

bola vyhubená ! Bodaj bol pozbavený osôb, ktoré sú mu najmilšími

!

Bodaj život jeho bol zniený a bodaj deti jeho vynesené boly na

vnivo!"

Pri tejto príležitosti podáme tiež zprávu, ktorá uverejnená

bola v jednom viedenskom asopise z príležitosti zavraždenia cisá-

lovny Alžbety. Nápis lánku bol: "Nešastia domu Habsburgov-

cov", a znel nasledovne:

"Da 30. januára 1889 spáchal samovraždu korunný princ Ku-

dolf v polovníckom kaštieli v Meyerlingu. V máji, roku 1897, zho-

rela pri požiari jedného bazáru v Paríži Žofia, kažná z d'Alencon,

niekdajšia a zavrhnutá snúbenica bavorskéh© kráa udvíka II.

Da 16. júna 1867 zastrelený bol v Queretaro mexikánsky cisár Me-
ximilian, švagor cisárovny. Jeho manželka, belgická kažná Maria

Šarlotta, sa zbláznila a od tých ias už vyše 30 rokov strážená a

opatrovaná je v kaštieli v Bouchout, v Belgicku, Areiknieža Viliam

František Karol zomrel v lete roku 1894 v Badene pri Viedni násled-

kom rán, ktoré si utžil padnutím so splašeného koa. Areiknieža

Ján z Toskány, ktorý sa vzdal svojej hodnosti a prijal meno Ján
Orth, ztratil sa kdesi na mori pri brehoch Južnej Ameriky. Bavorský
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krá iidvik II., bratranec cisárovny, spáchal samovraždu da 13.

jima 1886 hodením sa do jazera pri Starnbergu v návale šialenosti.

Gróf udvik z Trani, princ Dvoch Sicilií, muž bavorskej kažny Ma-
tildy a sestry cisárovnej, spáchal samovraždu v Curichu, vo Švajiar-

sku. Arcikažna Matilda, dcéra poného maršala arcikniežaa Alber-

ta, zomrela na popáleniny' v paláci svojho otca, ke od rozpálených

kachiel chytily sa jej šaty poas chystania sa na dvomy bál. Arci-

knieža Ladislav, syn arcikaza Jozefa, zomrel následkom náhodilého

postrielania poas polovaky na divé maky v Zadunajskú. A teraz

zase dochodí nám zpráva o zavraždení cisárovny Alžbety ! '

'

Toto je len jednpduehý soznam, ale je výmluvným. Je to so-

znam, ktorý nám ukazuje, že desiati z najbližšej rodiny' cisára Fran-

tiška Jozefa a cisárovny Alžbety zomreli smrou náhlou, nápadnou a

násilnou. Je to soznam, ktorý doplni majú ešte rozliné iné gala-

muty a nehody, hlavne ale škandále, zapríinené rakúskymi arci-

kniežatmi. Sú to škandále, zapríinené hlavne ženbami, ktorým

sa František Jozef zo zaiatku hrozne zpieral, pozdejšie ale nerobil

už proti ním nioho a na svoje staré kolená žil si so svojou Ka-

tarínkou Schrattovou. Arcikniežatá habsburgovskí, ktorí ho zprvu

otili o patróna Habsburgského rodu, pozdejšie sami obrátili mu
chrbát.

O týchto katastrofách budeme musie hovori obšírnejšie. V
prvom rade treba nám hovori o strašnom osude mladého arcikaza

Maximiliana, ktorý. práve vtedy, ke jeho brat priberal jedno králov-

íitvo ku svojej ríši, vedený bol na námestie v Queretaro a zastrelený

bol, aby sa nemohol dosta za cisára Mexika.
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KAPITOLA XVII.
Brat Františka Jozefa, Maximilian — Pozvaný bol za cisára Mexika — Zdrá-

hal sa, ale išiel k vôli žene — Jeho vzdanie sa práv o Habsburgovec —
Rodinný pakt a nepríjemnosti z neho — Dohoda — Posledné shliadnutie sa
bratov — Maximilianova melanchólia — Dal sa na básnictvo — Dostal
požehnanie pápeža a odcestoval do svojho cisárstva.

(EAGrICKÉ okolnosti smrti cisára Maximiliana — ztiahli ho z

cisárskeho trónu a zastrelili na verejnej ulici — zahrujú v

sebe pamiatku, ku ktorej skutoné faktá neoprávujú ho.

On nazývaný bol ešte i menom ''martýr"; ba žena jeho vy-

dala bola i jeden list, v ktorom ho zvelebuje a udáva ho za

''božieho pastiera, položiaceho život za svoje stádo". V skutonosti^

aby sme sa držali porovnania, bol on ale vodcom riedy vlkov, ktorá

bola zniená v srážke s inou riedou. A keby sme už to najlepšie

chceli o om poveda, treba nám vyzna, že bol on slabým a sem-tam

knísacím sa mužom, ktorý sa dal oklama a svies na taký podnik,

ku prevedeniu ktorého nemal pražiadnych schopností, vynímajúc pa-

nované spôsoby a ni neznaiace historické meno.

Jestli by si bolo Mexiko prialo ma cisára len tak na oko, Maxi-

milian snád zastal by bol to miesto a skvel by sa bol ; lenže on vôbec

nehodil sa na to miesto, tak o sa jeho osobnosti týka, ako tiež i jeho

temperamentu. Jednoducho nebol súcim za žiadneho cisára. Zdalo sa,

že to i on sám cítil a pokúsil sa chrbet obráti celému nebezpenému
podniku ešte prv, než bol by' ruku položil k veci. Ale rozliné okol-

íiosti povzbudily ho k tomuto beznádejnému podujatiu. Bol on

žiarlivým na svojho brata Františka Jozefa, ktorý ho znemožnil v

Taliansku a položenie jeho v Austrii spravil nepríjemným. Jeho

liianželka, arcikažna Šarlotta, dcéra belgického kráa, bola ambi-

ciózna a povzbudzovala ko k tomuto lákavému podujatiu. Napoleon

a mexikánski vyhnanci klerikálnej strany povzbudzovali ho tiež.

Tak sa potom Meximilian poddal a stal sa jejich nástrojom. On ne-

porozumel tomu, že sám Napoleon v tomto ohade jednal len o ná-

stroj vydieraských finanníkov — hlavne chýrneho baróna Jecker-a

— aby si vystavil zlatý most, po ktorom by odtiahol zo svojho tiež

aeznesiteného položenia.
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O Maximilianovi hovorili sme už o miestodržiteovi Františka

Jozefa v Lombardii a Veneeii. HovoriU sme o om, že Taliani jemu a

.Neho žene obrátili chrbát a nechali ho samého, ako pliagou nakaze-

ného na námestí sv. Marka vo Veneeii. A František Jozef pozbavil

ho miestodržitestva preto, že zaal by sympatickým voi Talianom

a že krajiny tie nespravoval s dos silnou rukou, totiž že nebol dos
tyranským.

Maximilian cítil svoje zneváženie, zaakoval sa a utiahol sa na

svoje utešené panstvo na ostrove Miramare, v Jaderskom mori, a

ako mnohí arcikniežatá, dal sa na básnictvo a písanie politických

pamfletov. Bol on viac snilkom, než mužom skutoného inu. Len-

íe in — alebo aspo pokus k inu — musel by nepodvratným vý-

sledkom jeho snenia. Arcikažna Šarlotta, súc ambicióznou a šikov-

nou, postarala sa o to.

Tu zneje to ako pohádka, že Šarlotta mala viac energie a schop-

ností, než Maximilian, bola ona ženskou, ktorá sa rozhodla udrža ho

na povrchu a spravi z neho muža. Ale ažko je uhádnu, že na a-

kých základoch stavala tieto svoje výpoty. Isté je, že skorej ona

í^heela by cisárovnou, než Maximilian prial si by cisárom ; lenže toto

nedokazuje nioho. Bažila za povznesením. Predvídala slávu. Ale

nepredvídala zodpovednosti, výsledky a nebezpeie.

Ke presvedila sa už o nebezpeenstve, zakla sa a otriaslo to

ou celou. A vtedy Meximilian, trebárs bol i malomocný, konene
dokázal sa by chladným a chlapom na mieste, lenže vtedy bila už

hodina pokuty za uinenú chybu. Až vtedy, a nie predtým, dokázal

sa by hodným svojho vysokého pôvodu, ukázal, že pochodí z vekého
rodu, ktorý mnoho dáva na vystatovanie sa, na vonkajšie predsudky.

Tu netreba opakova o tých mnohých schôdzkach s mexikánský-
mi delegátmi, ktorí — na naliehanie Napoleona III. — vylákali ho z

jeho zátišia v Miramare. Je to jednoduchá rozprava o Maximiliano-

vom vyhováraní sa, že ''Ja sa neviem odhodla," na o Šarlotta odve-

tila, že "Ja sa odhodlám." Najprv sa vyhováral, že on išiel by do
Mexika, jestli by si to Mexikánci jednohlasne tak priali, ale nie iná.
Na druhom mieste dostala sa mu už ale zpráva o tom, že veru v Mexi-
ku nevyzerajú tak veci, ako mu boly predstierané. Ale Šarlotta, kto-

rá priahla po cisárskej korune, ako ctižiadostivá žena po parádnom



— 121 —

^strakatom klobúku, zamiešala sa zase a nástojila na tom. Tak Ma-
ximilian zaal sa uei po španielsky; cestoval po Európe, aby sa pre-

hnal, že ostatní panovníci o myslia o jeho podniku, uzavrel smluvu

s Napoleonom a zaal vyjednáva s Františkom Jozefom ohadom je-

Lo budúceho pomeru k habsburgskému rodu.

Už smluva, ktorú uzavrel s Napoleonom, bola dostatoným dôka-

zom Maximilianovej vedomosti o tom, že on na trón povolaný je len

jednou politickou stránkou, ale nie celým národom. Špekuloval a

rátal na pomoc francúzskych bajonetov, ktoré by iste nepotreboval,

keby si celý národ Mexikáncov bol prial, aby nad nimi panoval. Ten-

to fakt je vemi vážny a treba nám ho ma na mysli, ke treba bude

uvažova otázku, že i má by považovaný za nebezpeného votrelca

alebo za správneho a ústavného panovníka, detronizovaného vra-

žedlnými povstalcami. Medzi tým jeho vyjednávanie s bratom skon-

ilo sa s nieim takým, o sa podobalo rodinnej svade. V otázke

bol rodinný kompakt, ktorý treba mu bolo podpísa pred odcho-

dom do Mexika, jestli chcel odís s požehnaním braxa.

Boli oni bratmi, medzi ktorými už od dávnejšej doby panova-

la istá žiarlivos a nebolo medzi nimi žiadnej bratskej lásky a shody.

Ba naopak, Maximilian robil si popularitu na úet Františka Jozefa

tak v Rakúsku, ako i v Taliansku. Od obanov, ktorí teraz volali

''Sláva Maximilianovi ! " mohlo sa oakáva, že kria budú i "Dolu
s Františkom Jozefom!" A jestli by bol korunný princ Rudolf, kto-

rj bol i tak útlym a choravým deckom, zomrel, Maximilian stal by
sa bol následníkom Františka Jozefa na tróne. Preto Františkovi

Jozefovi úplne sa to hodilo do krámu, aby sa meno Meximiliana vy-

trelo zo soznamu lenov panovníckej rodiny. Rodinný kampakt bol

tedy tak sostavený, aby meno jeho vytreté bolo zo soznamu a pozba-

vený bol o všetky práva, na ktoré ako len habsburgského domu, bol

oprávnený. A záležitos tá debatfovaná bola vekým ohom a roz-

úlením — k nemalému prekvapeniu mexikánskych delegátov, kto-

rí protestovali a nástojili na tom, že oni potrebujú stáleho cisára a

nie len na niekoko rokov vypožianého panovníka.

Maximilian hovoril, že nikdy by nebol podpísal tento degradu-
júci ho dokument. "Vemi dobre," odpovedal František Jozef.

Maximilian mohol ho podpísa alebo necha nepodpísaným, ako sa
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Tuu len páilo ; lenže keby ho nebol podpísal, nebol by dostal privole-

nie a schválenie od svojho panovníckeho brata k odchodu do Me-
xika. Na tento pád Maximilian vzdoroval, nechcel schválenie svojho

cisárskeho brata a z Antwerpen odplul na francúzskej lodi. Na to-

to mal František Jozef hotovú odpove. Poslal svoj úkaz na ra-

kúsky snem, obžalujúc Maximiliana z nevernosti a formálne pozbavil

ho všetkých práv, ktorých sa on zdráhal dobrovone vzda.

Takto potom rodinný boj viedol sa alej a rozliní udia boli do

neho zamiešaní. Maximilian ponosoval sa svojej matke, ktorá mu
hne stranu chytila. Lenže arcikažna Žofia, ktorá mala kedysi tak

ohromný vplyv, nevedela od cisára vydosta žiadnych ústupkov a

odišla nazlostená z jeho pracovne, silne tresnúc dverami za sebou od

jedu. Maximilian hrozil, že sa obráti na pápeža. Arcikažna Šar-

lotta obrátila sa na Napoleona III., ktorý vyslal generála Frossarda

do Viedne s vlastnorune písaným listom pre Františka Jozefa. Po-

tom Šarlotta sama posla do Viedne, bola osobne s Františkom Joze-

fom a previedla s ním nieo takého, o možno pomenova kompro-

misom, dohodou. Pakt musí by podpísaný — to sa musí sta bez

otázky. Na základe tohto František Jozef podrobil sa k vysloveniu

svojej útosti nad potrebou, ktorá ho vraj nútila k vyžiadaniu Ma-
ximilianovho podpisu, a navrhol, aby sa celá tá ceremónia odbavila

v Miramare, "kde cisár Austrie bude len hosom cisára Mexika."
Toto boly podmienky, ktoré prijal Maximilian a tiež i Šarlotta.

Maximilian nedbal o všetko a nerobil ani žiadnych tajností zo

svojho nedbalstva o vec. Snenie o cisárstve ho vábilo.Lenže skutoné
prevedenie sna ho znepokojovalo. Kým jeho žena behala a sháala
??a sem-tam, posielala a prijímala telegramy, vyjednávala v tom naj-

väšom rozúlení, za ten as Maximilian sedel si v Miramare po-

hodlne a oddal sa básnictvu, v dos biednych veršíkoch ospevujúc

svoj osud. V básnikách svojich vyslovoval odpor proti korunám
a palácom a obúbil si literatúru, vedu a umenie. A ve skutone
nemôže nachodi lovek žiadneho humoru v tom, žeby videl obrov-

ských úspechov v utvorení europejskej formy cisárstva v Strednej

Amerike, a to ešte vtedy, ke proti tomu sú krvelaní republikáni.

A toto smýšanie svoje Maximilian i opísal tak v básni, ako i v prose,

liovoriac:
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"S mojej strany jestli by niekto prišiel a povedal mi, že vy-

jednávanie je pretrhnuté, ja zavrel by som sa do svojej izby a tanco-

val bych od radosti. Lenže Šarlotta. . . .
?"

On sám priznal sa k tomu, že cisárstvo prijíma len na základe

svojej rjiíierskej povinnosti, viac k vôli svojej žene, než k vôli sebe

samému. Šarlotta si nabila do hlavy, že cisárska koruna bude jej

svedi a preto chcela ju i nosi. Ona povzbudila Maximiliana aspo
k istému oduševneniu sa za vec, okrášujúc a maujúc mu vec nasle-

dovne

:

"Utvorenie cisárstva v Mexiku je podnikom, Ktorý sa snád

i nepodarí; ale rozhodne vyplatí sa zkúsi ho."

Takto bola tedy kôstka hodená; a František Jozef splnil svoj

sub s takou dôkladnosou, ako to robieval, ke išlo nieo po je-

ho srsti. Do Miramaru dostavil sa s arcikniežatmi, ministrami, kan-

celármi, podkancelármij tajnými radcami, poboníkmi, ponými mar-

šalmi, guvernérmi — všetko to dramatické osobnosti týchto ceremó-

nií. Ke pakt medzi bratmi bol už podpísaný, nastala veká hostina.

Á vtedy dvaja cisári lúili sa skutone na cisársky spôsob ;ani sa ne-

objali, ani si ruky nepodali, ale jedine vymenili medzi sebou vojanské

salutovanie. No netreba ani pripomína, že jeden z nich mal veru

ervené oi a srdce sa mu stískalo žiaom, ke vlastne donútený

bol k tejto rozlúke.

Maximilianovo srdce vystavené bolo vekým vzrušeniam. Za
celý as, ako mexikánsky prápor vial na najvyššej važike hradu

v Miramare, jeho city boly tak vyrušované, že konene poddal sa po-

hnutiu. Následkom vekého vzrušenia nemohol sa dostavi ani na

banket, ktorý bol usporiadaný k pocte svojich mexikánskych pod-

porovateov. Cisárovná Šarlotta musela zastúpi miesto jeho za vrch

stcla? kdežto on s tou najväšou nevôou a v smútku prechodil sa v
najodahlejšom kúte obrovského parku. Telegrafické blahoželanie

cd Napoleona III. Šarlotta prinesla za ním až do parku, a toto bolo

príinou jeho nervózneho výbuchu. "Zakazujem ti hovori ku mne o

Mexiku," osopil sa na svoju ženu. Termín odcestovania musel by
odroený, aby sa zo svojho nervózneho stavu dáko yviieil. Ba ešte

i vtedy, ke brehy Rakúska už zapadaly za obzor zrakom jeho, nemo-
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Lol sa zdrža, ale najprv verejne na palube, a ke mu to ešte neobah-

ello, zašiel do svojej kajuty a tam nariekal, aby ho nikto nepozoroval.

Takto zašiel najprv do Ríma, kde pápež Pius IX. dal mu svoje

požehnanie ku podniku. Bolo to ale požehnaním takým, ktoré veru

podozrivé zvualo v ušiach tých> ktorí znali o udalostiach najbližšej

doby: —
"Ha, baránok Boží, ktorý snímaš, hriechy sveta! Skrze Neho

kálovia panujú a vládnu. Skrze neho královia prisluhujú pravdu;

a jestli niekedy pripustí na kráov i ažké zkúšky. On je žriedlom je-

jích moci.

"y Jeho mene odporúam blaženos katolíckeho udu, ktorý

v tebe dôveruje, do tvojich rúk. Veké sú práva udu, a tie musejú

by vyplnené. Ale väšie a svätejšie sú práva Cirkve, pannenskej ne-

vesty Ježiša Krista, ktorý ju vykúpil svojou drahou krvou."

Z tohoto akoby bolo už vysvitalo, že Maximilian ide do Mexika

nie ako vyvolenec národa, ale ako vyvolenec klerikálov^ tých kleriká-

ov, ktorých zásadou bolo, že od lajkov peniaze majú by odobraté a

^ané majú by kažstvu. Oni vynášali tam také zákony, že v nedee
nikto nesmie pracova bez dovolenia kaza a ke procesie s oltár-

nou sviatosou tiahly ulicami, každý musel kaa do tých ias, kým
procesia cekom neodtiahla. Bolo to akoby predpovedaním, že kle-

rikálna politika, na ktorú nástojil pápež, mohla privies cisára do ne-

bezpeia. Tak šiel potom Maximilian na svoju missiu s otrasenými

nervami a v povedomí takého úkolu, o ktorom vedel, že bude pre

neho ažkým krížom.

Zdá sa> že Šarlotta poas cestovania povzbudzovala ho a udržo-

vala pri lepšej mysli. Ona išla sa sta cisárovnou — a to bolo dos
pre u. Ona nevedela cekom ni o Mexiku, iba snád to, že tam nie-

kde je El Dorado. Nevedela nioho o stave krajiny, vynímajúc len

lo, že cisárovnou by zdalo sa jej by nieo vekolepým. Ona verila

uom, ktorí jej nahovorili, že bude tam leža na posteli, vystlatej

ružami a zlatom. Ona oakávala a myslela jedine na bankety, plesy,

slávnosti, okázalosti a dvorne baly, ktoré ju oakávaly. Ona hovo-

rila — a Maximilian tiež> ke na to prišla re — len o samých dvor-

ných pravidlách, o utvorovaní rádov a nových hodností, aby si po-
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jaocou tohto nových priateov získali. O tomto predmete Emanuel

Domenech vo svojich "Dejinách Mexika" píše nasledovne:

**Kto videl lo ''Novara", nechtiac mu prišla na um rozprávka

onoho Francúza, ktorý nástojil na tom, že s Indiánmi v Severnej A-

merike dá sa robi znamenitý obchod, ke sa lovek zásobí so pštro-

sími perami, belgickými ipkami a porcelánovým ajovým náiním."

Ale skutonos bola hrozne rozdielnou od snov. A sklamania o-
skoro sa dostavovaly. Ako Šarlotta, tak i Maximilian bol pýchou na-

dutý. Hrdým bol ešte i na pýchu Šarlotty a povedal jej, že ke je

117 teraz cisárom, že nesluší sa, aby vstupovala v jeho prítomnosti

bez vyžiadania si dovolenia alebo ke on nepošle pre u. Ale ta-

kéto regulácie mu nepomôhly nioho v praktickom spravovaní me-

xikánskych záležitostí. Jeho skutonou prácou o cisára bolo, a malo

by, potlaenie obianskej vojny. Pokia mal na pomoci Bazaine-a

a francúzsku okkupanú armádu, do tých ias vedel úspešne potla-

ova obiansku vojnu; ale o nedlho Napoleon dopoul hlas pre-

z^'denta Spojených Štátov, prízvukujúci zásadu Monroe-a. Zlomil

tedy Maximilianovi dané slovo a odtiahol svoje vojsko. A po tom-

to postavenie Maximiliana bolo už beznádejné.

Tu tedy vidíme, že dvaja cisári z Habsburgského rodu súasne
dostali sa do nešastia : Maximilian zápasi musel za svoj trón v kaž-

dom kúte svojho cisárstva v ten istý rok, ke František Jozef bojova
musel tiež za svoj trón pri Sadovej a Custozze. Lenže medzi týmito

dvoma pádmi bol ohromný rozdiel. Nepriatelia Františka Jozefa o-

sobne nepriali mu žiadneho ublíženia. Mali s ním záležitosti estné a

úmysle estne sa s ním pokona a to mienili tak previes ; a ke záleži-

tosti si vybavili, podali si ruky a boli zase priatemi. Oni neboli

lanými na jeho krv> bo položenie jeho považovali ešte za úspešné pre

Európu, predpokladajúce, že im nevyrastie nad hlavy. On, ke tre-

bárs i trpel, ostal predsa silným a nadovšetko v bezpenosti.

Cekom opane mala sa vec s jeho bratom Maximilianom, ktorý

osobne nachodil sa v nebezpeí, o ktorom on sám znal. Obianske
vojny v Mexiku sú cekom inej povahy, než dynastické války v Euró-

pe. Už i predtým mali raz cisára v Mexiku — dobrodruha Iturbide

— a zastrelili ho. V Mexiku jestvovala vemi silná strana— strana

^enito Juarez-a a Porfirio Diaz-a— ktorá odoprela uzna Maximiliana*
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ktorá udávala, že on len predstiera sa by cisárom, ale že skutoná

vláda krajiny je stále republikánska. Francúzi stranu túto stále-

podporovali. A ako rýchlo Francúzi odahovali, tak rýchle dvíhala

strana táto hlavu svoju do hora. Jestli bol Meximilian nervóznym

lovekom^ to nie je žiaden div, lebo skutone mal dos príiny i

bá sa.

A skutone bol on i nervóznym lovekom a tiež mal i dos stra-

chu. Šarlotta bola tiež nervóznou a ku tomu tiež bála sa. Ale zdá

sa, že ani jeden z nich nevybadal, že jestli v Mexiku nie sú pod o-

ehranou francúzskych bajonetov, že nemajú tam vlastne oho ha-
da.

Premysleli si vec tedy tak, že jestli sa nemôžu udrža bez fran-

cúzskych bajonetov, zadováži bude treba bajonety tie inou cestou.

Potom rozhodnuté bolo tedy, že Šarlotta má ís do Európy a v tomta
smysle predostrie má záležitos francúzskemu cisárovi.

Jej cesta podniknutá toho istého roku, ke udala sa bola poráž-

ka pri Sadovej a Kráovom Hradci, bola z príležitosti prvého z tých

úderov, ktoré od tých ias, skoro bez prestania, valia sa na hlavu

cisára Františka Jozefa.

KAPITOLA XVIII.
Nafúkanos a nervoznos cisárovny šarlotty — Zlé predtuchy, ktoré ju

strašily — Jej cesta do Európy cieom získania pomoci pre Maximiliana— Jej chladné prijatie Napoleonom III. — Predznaky blížiacej sa
šialenosti — Jej zošalenie — Francúzi opustia Maximiliana — útok
republikánov — Chytenie v Queretaro — Daromné pokusy Františka
Jozefa k jeho zachráneniu — Jeho súdenie a poprava.

U TREBA najprv zopakova, že tá všeobecná mienka o-

hadom cisárovny Šarlotty, ktorá ju predstavovala za ne-

ohroženú ženskú, prevzajúcu celú záležitos do svojich rúk

é) keže cisár Meximilian sa obával a váhal, neobstojí úpl-

ne. Bola ona, na prvom mieste, len málo znaiaca ženština, ktorá

mala až smiešnu mienku o panovníckej zodpovednosti. Na druhom
mieste bola ona ženou, ktorá ztratila svoju duševnú rovnováhu, ke
objavila, že postavenie, za ktorým sa driape, prináša jej práve tak i

povinnosti, ako jej malo prináša i slasti, a nebezpeia práve tak, ako
i privilégia.
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História o nej udáva, že do Európy prišla orodova za svojho

muža, ktorý nachodil sa v rukách svojich nepriateov, a potratila ro-

zum, ke jej Napoleon III. oznámil, že ho ponechá jeho osudu. Len-

že nie toto je vo veci. V ten as, ke ona vydala sa na cestu do Eu-

rópy, Maximilian bol slobodným, voným, a mohol opusti Mexiko

v každú minútu. Cieom jej cestovania do Európy bolo to, aby žia-

dala od Napoleona viac vojska, pomocou ktorého mohol by sa Ma-

ximilian udrža proti vôli väšiny mexikánskeho udu. Bo ešte viac,

prvé príznaky šialenosti badatené boly' už pri jej vysadovaní na

lo v mexikánskom prístave Puebla, kde, nikto si nevie vysvetli že

preo, o polnoci vzbudila celý svojsprievod a nástojila na tom, aby
v taký mimoriadny as išli na návštevu k prefektovi prístavu. Ta-

kýto výin iste poukazuje už na to, že žene tej "chybuje jedno

koleko," ako sa to hovorí.

Šeptalo sa bolo i o tom, že jej mexikánski nepriatelia pokúsili

sa ju otrávi a že otrava, trebárs ju i neusmrtila, privedla ju k šia-

lenstvu. Toto je ale len rozprávka, pravdivos ktorej žiadne faktá

nepodporujú. Šarlotta bola jednoducho nastrašená; nikto nepotre-

buje — lebo ani nemôže nájs — žiadneho iného vysvetlenia. Vý-

strahy, ktorých si prv vôbec nebola povšimla, zvualy jej teraz

v ušiach ako výstražný alarm. Vystríhala ju i manželka Ludvika

Filipa, kráovná Maria Amália, ktorá bola starou matkou Šarlotty.

"Oni budú tam povraždení," hovorievala Maria Amália svojím prí-

l)uzným a známym, ke sa bola dopoula o nebezpenom podniknutí

svojej netery. Ba vystríhala ju i arcikažna Žofia. ''Zapamätaj

si, môj synu," hovorila bola Maximilianovi, *'že jestli prídeš o svoj

trón, posadený budeš rovno do rakvy."

Šarlotta pamätala na všetky tieto veci a pamätala i na zprávy

o hroznej pomstychtivosti Mexikáncov, menovite vedala ale o polo-

Tirvných Indiánoch, ktorí nemali žiadneho smilovania, ale boli vždy
hotoví k tým najukrutnejším vraždám a mueniu svojich nepria-

teov. Vzpomienky na tieto veci a obavy, povstavšie z nich, boly

veru hotoví strašiaci pre Šarlottu. A jej vystúpenie na európske
brehy v St. Nazaire a okolnosti jej privítania v Paríži, tiež z Mexika
za ou dochodiace zprávy, boly veru strašlivými príznakmi. V Saint

Nazaire dopoula sa o katastrofe, ktorá jej švagra zastihla pri
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Sadovej. V Saint Lazare neoakával jii žiaden zástupca francúz-

skeho cisárskeho dvoru, o bolo tiež trápnym a zlým príznakom pre-

u, trebárs pozdejšie vysvetlené bolo, že toto stalo sa následkom

nedorozumenia. Lenže také nedorozumenie nemohlo by sa uda,
keby bolo Napoleonovi záležalo i len trocha na veci. Jedna cisárovná,

.iestli by bol Napoleon dbal o to, nebola by sa musela viez na jedno-^

dnchom koiari do Grand hotelu a nemusela by sa stara o nocah
pre seba a pre svoj veký sprievod.

Francúzska cisárovná Eugénia, dopoujúc sa o príchode Šarlotty,.

ponáhlala sa ku nej do Grand hotelu a dve cisárovny nariekaly tam
spolone. Generál Castelnau, ktorý bol vtedy sprevádzal cisárovnu

Eugéniu, hovorí vo svojich poznámkach, že ke sa vzalovali z od-

^^elenia Šarlotty, jej oi boly ervené, rozumie sa samo sebou, že len

od plau. Potom už nasledovalo sijdenie sa s Napoleonom. Lenže,

trebárs so slušnou gallantnosou i bozkal ruku Šarlotty, nespravil v
jej záujme nioho. Bol on "galantný, ale odmeraný," ako to jeho ma
tka, kráovná Hortenzia, o om bola hovorila. Ke Šarlotta kaala
pri jeho nohách, nariekajúc a prosiac o pomoc. Napoleon bol síce po-

hnutý a mal samé nežné slová pre u, ale jej nioho nesuboval.

"Vyslovil sa bol, že výprava do Mexika je vo Francúzsku zatracovaná.

Povedal jej do prostá, že stojí ho to už mnoho peazí a vemi
mnoho udských životov. Musel sa toho strias a skutone zdalo sa

bolo, že chcel sa bol toho hne vtedy strias, ke priviedol boi Maxi-

miliana a Šarlottu do takého beznádejného postavenia.

"Neprichodí nám iné, než zaakova sa," hovorila mu Šarlotta,

mysliac si, že takáto hrozba pohne snád Napoleona.

"Áno, tuším najlepšie bude pre vás, ke sa zaakujete," bola

prostá odveta Nepoleona.

To bolo všetko, o mohla od neho vydosta; a ešte menej doznala

sa od jeho ministrov. Ba jeden z týchto kabinetných náelníkov pro-

sil ju, aby mu udelila dovolenie k z(aakovaniu, " jestli vaše velien-

stvo i alej mieni nástoji na tom. aby som suboval také nieo, o
sa nesrovnáva s mojím ministerským postavením." Bol to Maximilia-

nov výrok smrti, jestli i alej nástojil na držaní sa da matkinej vý-

povedi, ktorá mu hovorila bola, aby nikdy neopúšal trón, jestli ho

len nestiahnu s neho, aby ho hne uložili do rakve. Šarlotta, strašne
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naakaná, ponáhlala sa do svojho starého domova v Miramare^

Ale Miramare bol len zastávkou na alšej ceste do Ríma.

ažko je veru poveda, že o za pomoc oakávala nájs v Ríme.

Pápež, nakoko sa to jeho svetskej moci týkalo, bol cekom nástro-

jom Napoleona III. Ba môže sa poveda, že ešte viac závisel od pomoci

Napoleonových bajonetov, než sám Maximilian. Šarlotta sná oa-

kávala, že pápež bude vyjednáva s Napoleonom; oakávala sná
od neho, že vytvorí dáky zázrak— v tento as totiž bola už pochabou

natoko, že kazov považovala za dáky'ch arodejníkov. V Miramare

práve tak, ako i v prístave Puebla, chovala sa už skutone podo-

zrivé. Zastavila sa tam cieom usporiadania slávnosti výroia me-

xikánskej neodvislosti ; tej neodvislosti, za ktorú v ten istý as Me-

xikánci práve bojovali proti jej manželovi. Predsedovi obchodnej

komory v Terste hovorila, že Maximilian behom budúceho roku

"podnikne krátku cestu do Európy," poas ktorej iste nezabudne

navštívi i Terst. František Jozef vyslal svojho brata, arciknieža

udvika Viktora, do Terstu, aby sa tam so Šarlottoxi shliadol. Ale

P'rantišek Jozef okrem sústrasti a sympatie nemohol jej ni iného

ponúknu. On sám ležal u nôh svojho pruského pokoritea a bol ú
plne bezpomocným.

Šarlotta išla tedy konene do Ríma a tam došla kríza. Tu už
nebolo bez ceremónií a rozliných uvažovaní.. Pápež prijal ju spôso-

bom, aký jej hodnosti prislúchal a vrátil jej návštevu v hoteli, v
ktorom bola ubytovaná. Ona potom znova išla ku pápežovi a tana

v prijímacej dvorane Vatikána yyrazila z nej zúrivos slovami a i-
nom, da oho sa už potom nemohlo pochybova o jej rozumovom sta

ve, trebárs i uinený bol pokus všetko ukry a zatušova pred ve-

rejnosou :

"Slovo 'modzgový ošia!" písal jeden úradník, "bolo nad ou
prehlásené. Pravda je to, že cisárovná je rozúlená, o poukazuje
na vážnu nervovú rozdráždenos, ale nie natoko, aby to úinkovalo
na jej myšlienkový stav. Táto rozdráždenos zraí sa zvláš vtedy,
ke v jej prítomnosti spomenie sa Mexiko alebo Mexikánci.

"Kríza táto vyžaduje pokoj a odpoinok — tak myšlienkový^,
ako i telesný. Pre túto príinu pápež vykázal pre cisárovnú odde--
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ienie vo Vatikáne, blízko svojich vlastných izieb, a oakáva sa prí-

thod kažny de Flandre, ktorá doprevadí svoju sestru do Miramare."

Ale odpoinok bol bez úspechu. Šarlotta bola nielen šialenou,

ale mala i rozliné mánie. Predstavovala si, že sa udia okolo nej

•pikli na jej otrávenie. Nástojila na tom, že každé jej podávané

jedlo musí by vyzkúraané prv na make, kým sa ho ona dotkla. Ma-

ximilianovi zasiaty bol kábelogram nasledovného znenia

:

'

' Jej velienstvo cisárovná Šarlotta 4. októbra v Ríme zastihnutá

l»ola porážkou na modzgy toho najsilnejšieho stupa. Cisárovná

Tžatá bola nazad do Miramare."

Toto bol koniec tragickej púte Šarlotty. A boj Maximiliana

Wížil sa tiež ku koncu. Nikto sa nepokusoval prekazi mu zaako-
vanie a každý môže cekom správne poveda, že len tá habsburgovská

pýcha a nafúkanos stála v ceste jeho zaakovania. On mal pý-

«hy až nazbyt, ale bez sily charakteru, ktorá tiež mala k nej patri.

Bolo to vyznaním rodiny — vyznaním, ktoré sme zvláš videli u ar-

(úkažny Žofii — že Habsburgovec môže sa poakova z trónu zo

svojej vlastnej vôle v prospech iného Habsburgovca, ale za žiadnych

okolností nemá sa poakova z tej ahodnej príiny, ke si to ud
praje, aby nad ním nepanoval. Maximilian rozhodol sa verným
osta tejto habsburgovskej tradícii — hodil sa do núrueia klerikálov

a s ich pomocou, v súzvuku tej pápežskej zásade, že práva cirkve sú

vihc svätejšie, než práva udu, podnikol boj za u.

Kým Francúzi boli ešte s ním, nemohol všetko to kona, o kleri-

káli žiadali od neho, nakoko Francúzsko, trebárs bolo tiež katolí-

«kym, prestalo by v temnosti. Maximilian spojil sa tedy s nimi a

jestli sa mu páilo, mohol im dovoli i inquisiciu — na základe tej

jednej podmienky, že pokorí republikánov. V ten istý de, ke Fran-

•úzi opustili hlavné mesto Mexika, Maximilian zavrel sa do svoj-

ho paláca, dal spusti všetky záclony, vyzerajúc spoza záclon odchod

Francúzov, ale len tak, aby ho nikto nevidel. Ke videl už i po-

gledného francúzskeho vojaka odmaširova, zase vytiahol záclony, dal

•bloky pootvára a dramatickým spôsobom zvolal

:

*

' Teraz konene som slobodným !

'

"

Slobodným — ku konaniu oho?
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Áno, mal teraz vonú ruku v tom, aby mohol vyda rozkaz,

že jestli Benito Juarez a iní republikánski vodcovia budú chytení v

zbrani proti nemu, aby boli hne postavení pred vojenský súd a aby

boli postrielaní. Ale nemal vonej ruky k prevedeniu tejto svojej

hl ozby, lebo rozkaz tento ani nedošiel ku generálovi Miramonovi, na

koho bol upravený, ale rozkaz ten dostal sa do rúk samého Juareza,

ktorý ho preukázal proti Maximilianovi, ke tento bol súdený pred

vojenským súdom. Mal vonú ruku v tom, aby sa so svojimi kle-

rikálmi dostal do Queretaro, ale nemal už toko slobody, aby' sa od-

tia viac von dostal ; lebo stalo sa to práve v Queretaro, že mexikánski

vodcovia — Juarez, Diaz, Escobedo, Corona, Eegules a Riva Paláci©

— zmocnili sa Maximiliana, predviedli ho pred vojenský súd, obža-

lu.'úe ho z preinu, že predstavuje sa za cisára.

Všetko toto prevedlo sa vemi rýchle. Posledná francúzska posád-

ka odišla z Mexika 5. februára 1867. Už nasledovného da Maximi-

lian vydal rozkaz svojmu generálovi Miramonovi, aby Juareza zla-

pal a posúdil ho na smr. Da 13. februára opustil mesto Mexiko a 17.

februára dorazil do Queretaro, kde slávnostne bol vítaným klerikál-

nym obyvatestvom. Da 26. februára nanútil pôžiku a peniaze

skutone i dostal; ale 2. marca zaali už nepriatelia prichodi.

Len tak povrchne odhadla júc, bolo tam 40,000 republikánov proti

7,000 imperialistom. Obliehanie trvalo nieo vyše dva mesiace a

vasné ráno da 15. mája 1867 Maximilian nútený bol podda sa.

Zpráva o tom skoro došla do Európy. Jeden Habsburgovec — brat

hlavy habsburgovskej panovníckej rodiny — dostal sa do rúk In-

dionov a povstalcov, ktorí hrozili zaobchodi s ním práve tak, ako on

hrozil zaobchodi s ich vodcami na základe takzvaného ''ierneho

úkazu," ktorý on sám podpísal. Pre Františka Jozefa bolo vemi pál-

ivou otázkou, že aké kroky má poduja, jestli chce zachráni život

svojho brata.

Pre seba mohol ma František Jozef rozliné výhovorky, jestli by

'sa bol odhodlal vôbec žiadnych krokov nepoduja v prospech brata,

nakoko on nemal ni menej sažností na Maximiliana, než sami Me-
xikánci. V ten as, ke František Jozef zdal sa by už vžitým

do tejto nehody, po uliciach Viedn vyvolávané bolo na slávu Maxi-

milianovi. Vo Viedni bola totiž silná strana„ ktorá sa zaoberala s
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myšlienkou postavenia Maximiliana na trôu Františka Jozefa. Maxi-

milian sára dopustil sa nepatriných výrazov pri tejže príležitosti a

výrazy tie boly potom oznamované. Ba o viac, ešte í po nastúpení

trónu Maximilianom v Mexiku boly ostré diplomatické srážky medzi

dvoma bratmi.

Maximilian zatracoval in Františka Jozefa, že totiž v rakúskom

sneme podal jeho vzdania sa rakúskych privilégií. Preto zaslal bol

ostrý protest na svojho diplomatického zástupcu vo Viedni. Vo svo-

jom proteste udával, že poradil sa tých najschopnejších právnikov

tej doby ohadom rodinného kompaktu, ku podpísaniu ktorého ho

prinútili, a všetci jednohlasne mu odporúali, aby kompakt považo-

val za nullu a neplatný. Protest Maximiliana uverejnený bol vo vie-

denských asopisoch, ale rakúskemu zahraninému ministerstvu ne-

bol formálne doruený. Rakúske zahraniné ministerstvo neúradne

bf-rúc v známos protest, tiež neúradne dalo na vedomie, že jestli

by bol býval protest ten úradne podaný, mexikánsky poslanec vy-

vedený by bol za hranice. Na základe tohto pre Františka Jozefa bo-

lo by bývalo snadno vyhovori sa zo všetkých zodpovedností a Ma-

miliaua ponecha jeho osudu.

Lenže František Jozef necítil žiadnej sústrasti a konal, ako chcel,

llakúsky poslanec vo Washingtone hne dostal úpravy, aby žiadal

vládu Spojených Štátov o zamiešanie sa do vecí. Za zaruenie poda-

né bolo, že jestli Maximilian bude ušetrený, že on vzdá sa všetkých

ambícií v Mexiku a že bude postavený na svoje staré postavenie v

liabsburgskej rodine. K tomu cieu svolaná bola rodinná rada. Je-

den z prítomných arcikazov povstal proti tomu, oDviujúc Maxi-

milia, že chcel by rakúskym následníkom a súasne predpovedal ne-

príjemnosti. Ale František Jozef na to nepoúval. "Otázka tá,"

hovoril rakúsky cisár, "nie je teraz nastolená. Jedinou otázkou je:

ako zachráni udský život."

Ale Maximilianov život nedal sa už vtedy zachráni. Bol on v

lukách takého muža, život ktorého Maximilian ohrozoval. Juarez

-aud bol by sa hral s Maximilianom ako macka s myšou, ale vypusti
ho, to ani za svet ! Používal k tomu vemi vyberané, jemné frázy,

jiko "vysoké uvažovanie pravosúdia", a tomu podobné. Až na tie

najmalichernejšie podrobnosti pridržal sa zákona, vyhovárajúc



— 133 —

Maximilianovi, že aké dobrodenia budú mu z toho kynú. Ale spra-

vedlnos obrátená bola proti Maximilianovi; nebolo žiadneho spôso-

bu na vyšmiknutie sa zpod ''ierneho úkazu", ktorý ustanovil bol

vúm Maximilian. Zákonne práve tak, ako. - i morálne, Juarez mal

práve taký dobrý titul na jeho popravenie, ako on mal kedysi na po-

pravenie Juareza ; a Juarez i nástojil na svojom práve. Len vysmial

sa — lepšie reeno predseda vojenského súdu smial sa za neho — na

Maximilianove naivne odvolávanie sa na "privilegie a nedotknute-

nos, ktoré chráni vo všetkých prípadoch jedného rakúskeho arcika-

za.' Indiáni a polodiví domorodci veru neznali nioho a netrápili sa

o žiadne privilégia a nedotkutenosti. Rakúsky arciknieža pchal

sfl im a predstieral sa za ich cisára, dal zabi z nich niekokých a mno
hým vyhrážal sa zabitím. A da indiánskych pochopov za také prie-

stupky mal by zastrelený. A tak ho i zastrelili vasné z rána da
19 ho júna roku 1867 v Queretaro. Pre Šarlottu, ktorá obas mala e-

šte smysle po hromade, bol on '

' dobrým pastierom, ktorj' položil svoj

život za stádo svoje." Ale svojím mexikánskym poddaným bol on

jednoduchým cudzincom, ktorý sa votrel medzi nich a natískal sa im

za cisára, akého oni nechceli.

Takáto bola prvá z dlhého radu tragédií, ktoré sa tiahnú celým
životom Františka Jozefa. Je to irónia osudu, že udala sa práve v ten

rok, ke dosiahol svoj najvyšší politický triumf. A snadno si je do-

myslie, že hanba zadala mu ažšiu ranu, než z^toho poehodiace trá-

pi nie. 'Jeden Habsburgovec, blízky ku habsburgskému trónu, bol sú-

dený ako dáky kriminálnik a zastrelený bol ako pes Indiánmi a po-

lodivochmi. Hlava habsburgského domu nebola mu vstave pomôc
a v krátkosti povedal, bez všetkého poutovania, že pokus zamiešania

sa do veci by bol nápadom na "najvyššie uváženie spravedlnosti," V
skutonosti ale v tú hodinu František Jozef musel pocíti, že plnenie

sa kliatby grófky Károlyiky sa už hlási, lebo on tiež súdil svojich

nepriateov ako kriminálnikov a dal ich striela ako psov, A toto

nesmelo by bez trestu

!
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KAPITOLA XIX.
Habsburgovci a Wittelsbachovci — Ktorá rodina je šialenejsia? — šiale-

nos bratranca cisárovny Alžbety, bavorského kráa udvika II. —
Jeho výiny — Jeho tragická smr — Smútok cisárovny — Samo-
vražda Alžbetinho švagra, kniežaa de Trani — Tragická smr arci-

kažny Alžbety.

RCIKNIEŽA MAXIMILIAN bol mrtvý a František Jozef

musel sa naahova s Indiánmi a polodivochmi a prosi ich

o dovolenie, aby si mohol odviez mrtvou brata do Európy
a pochova ju v rodinnej hrobke Habsburgovcov. Arci-

kažna Sarlotta bola už úplne šialenou a nebolo už žiadnych nádejí,

ž?by sa jej kedy zdravie rozumu už prinavrátilo. Nebolo tragickej-

šej tragédie nad túto, vynímajúc tragédie v Meyerlingu, na pojedná-

vanie ktorej oskoro prídeme. Lenže i medzi tým asom boly tra-

gedie; ktoré zastihly Františka Jozefa skrze jeho bratrancov v Ba-

\ orsku. Menovite zaznaenia hodná je tragédia Alžbetinho bratran-

ca — ktorý bol ale súasne i bratrancom Františka Jozefa — kráa
udvika II.

Medzi lenamí dvoch rodín astejšie bolo debattované nadtým,

že i Wittelsbachovci sú šialenejší nad Habsburgovcov, alebo i sú

Hobsburgovci šialenejšími nad "Wittelsbachovcov. Da grófky Má-
rie Larisch, ktorá hovorí za Wittelsbachovcov, rozdiel je, vraj, ten,

"že šialenos Habsburgovcov ukazuje sa v skúenosti, vo vzdáva-

ní sa a obyajne koní sa v nerovných manželstvách, kdežto šialenos

Wittelsbachovcov ukazuje sa v tragických osobách, ktoré 'sa po-

zdvihnú nad povšedný život, ale ktoré asto zraia sa v tak zvanom
''hochstaplerstve." Ale to nie je cekom pravdivý úsudok. Nerovné
manželstvá, ako ich Grófka Maria Larisch menuje — a manželstvo

jej vlastného otca, brata cisárovny Alžbety, s herekou Henriettou

Mendel, vpadá tiež do tejto kategórie — nemusia by práve neroman-
tickými. Wittelsbachovci uzavierali ich práve tak, ako i Habsburg-
ovci. Ale o sa týka úvodu karieri udvika II., rozdiel tento nie je

bez príiny. udvik bol nielen šialeným, ale i nebezpeným. O
om hovorilo sa bolo ako o ''poslednom z romantikov" — aspo o
sa týkalo romantikov, sediacich na trónoch.

Tragédia jeho zaala sa so zrušením zasnúbenia sa so sestrou ci-

sárovny Alžbety, Žofiou. A "štikle", ktorými vydostal sa zpod zá-
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väzkov zasnúbenia, ako následkov dvorných intríg, sú už samy v

sebe dostatoným dôkazom toho, že intelligencia jeho nedosahovala

vemi aleko. Predstierané mu bolo, pravda bez základov, že jeho

snúbenica laškuje s jeho dvorným maštalným majstrom, grófom

Holnsteinom. Stalo sa raz náhodou to, že gróf odfotografovaný bol s

kažnou na jednom obrázku. A to svedectvo "kamery, ktorá ne-

zná klama", upútalo pozornos udvika. Bolo hovorené o jednom

prsteni, ktorý vídavali u grófa Holnsteina, a o ktorom domýšlali si,

že darovaný mu bol kažnou, v skutonosti dostal ho ale od jednej

hereky, ktorá ho ukradla od kažny.
Toto bolo tým lákadlom, medovým motúzkom; a Ludvik vošiel

do pasce a chytil sa ho. On sa nedoznával o veciach a nežiadal žia-

dneho vysvetlenia. Mesto toho vymýšal neuspokojujúce výhovorky

na odd'alovania sobášu. A ke knieža Maximilian dohováral mu,

že zahráva si s láskou svojej snúbenice, ztratil natoko svoju chlad-

nokrevnos, že rozbil sošku Žofie, rozdriapal fotografie Žofie a vy-

slovil sa, že Žofia vane vydá sa za bárskoho, keže nevydá sa

za neho. Bolo po všetkom a obaja boli nešastní; a ani ne-

vidno veru, žeby Žofia bola dostala za neho náhradu vydaním sa hne
za princa d'Alencom. A skoro nadišiel veru de, že Žofia žiadala o

rozsobáš; nie preto, žeby bola mala dáke odôvodnitené sažnosti,

ale len preto, že jej napadlo vyda sa za jedného lekára v Mníchove

a že sa oddala dobroinným prácam. Potom musela by odvedená na
jednu sezónu do súkromného asylumu v Šty'rskom Hradci, o ktorom
sme už spomenuli boli, že je " dostaveníkom princov", lebo nacho-

i?il sa tam hodný poe šialencov, ktorým dostávalo sa tam prístrešia.

Medzi inými boli tam toho asu : kažná z Augustenburgu, Pedro zo

Saxe-Coburgu, ktorého mániou bolo, že bál sa otrávenia, a princ

Karol z Lichtensteinu, ktorý sa zbláznil následkom toho, že nenašiel

ží^nskej, za akou túžil vo svojich snoch.

A udvik stal sa medzitým takým pochabcom, že nemohlo by
žiadnej pochybnosti o jeho šialenstve, trebárs bola to šialenos taká,

ktorou stal sa ešte chýrnejším a skrze ktorej dostal ešte titul po-

sledného romantika, ako sme to už poznamenali boli. V jednej
vekej dvorane kráovského paláca dal poprikrýva stoly pre svojich

iduševnelých hosov a predstavoval si, že vo svojom paláci hostí

(cisárovnú Máriu Antoinettu, carevnú Katarínu. Hamleta, Júliusa
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(U"za.ra. a iných velikášov. Rozkázal si predstavenie najlepších opier

a sám pozeral sa na jejích predstavovanie. Na Starnberg jazero

vychodil sa povozi v gondole (ahký, úzky ln), ktorú ahala la-

DÚ. Dal si predvola najlepších hercov a títo mu museli svoje úlohy

recitova, medzi ím on jedol, a asto dával im takto prednáša

i do piatej hodiny ráno. Prehrešil sa hrozne proti dvornej etikete a

nobilite tým, že svojmu krajírovi a holiovi udelil hodnosti a pový-

šil ich do šachtického stavu. A koniec všetkého bol ten, že vojaci za-

ujali miesta dvoranínov a že vymenovaný bol na jeho miesto regent,

ktorý za neho panoval.

alšia história udáva, že Alžbeta nechcela uveri zprávu o jeho

šialenstve a ke daromné prosila Františka Jozefa o jeho vypustenie

zpod prísneho dozoru, odhodlala sa, že dákym spiknutím ho osvobodí.

irráFudvik mal skoi do jazera a prepláva ho, kde na druhej strane

prichystaný mal by koiar s komi, na ktorom by bol utiekol pred

svojimi strážnikmi a opatrovníkmi. Zneje toto ako dáka pohádka

bez základov, ale koniec všetkého bol predsa inakší a nemálo tajom-

nv, udvik naliehal na svojho lekára, aby strážnikov poslal od

neho pre, udávajúc, že tí ho len znepokojujú. Lekár bol silný

a svalovitý lovek, ktorý sa nazdal, že dá si s ním rady v akom
kovek prípade. No, trebárs lekár bol silným chlapom, ale udvik
bol ešte silnejším od neho. A ke sa strážnici navrátili ku jazeru,

našli i kráa, i lekára utopených na jazere a na mtvolách jejích vidi-

tené bolo, že pred utopením sa svedený bol medzi nimi zúrivý boj.

('ž že i krá zavraždil lekára, aby sa vysvobodil od neho a mohol

utiec, alebo i lekár zahynul v zápase, ktorým chcel zamedzi krá-

ovu samovraždu, to ani dosavá nie je rozriešené.

Iná historka zase udáva, že celú tragédiu cisárovná Alžbeta vi-

dela vo sne, z ktorého ke sa zobudila, zaala kria a narieka.

Sen sa síce dokázal by len snom, ale takéto historky boly toho

asu astými a dalo sa z nich šípi všelio. A nieo charakteristi-

ckého je v tých slovách cisárovny Alžbety, ktoré vyslovila vo svojej

lamentácii nad mrtvoou svojho bratranca :
—

"Kráa nechajte tu! Nechajte ho v jeho umrlej sieni! On nie

je mrtvý ! On sa iba robí mrtvým, aby ste ho nechali v pokoji a aby

ho nikto viac nemohol mui a katova."
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A od tých ias sa stále valily žiale na cisárovná. Hne dru-

hým ažkým úderom osudu bola tragická smr jej vlastnej sestry,

zhorenej poas požiaru dobroinného bazáru v Paríži. A bola i iná

samovražda ešte v rodine, a síce princa de Trani, ktorý spáchal

samovraždu v Ženeve, Švajiarsku. Arciknieža Ladislav, syn v Uhor-

sku bývavšieho arcikaza Jozefa, zahynul poas polovaky. Arci-

kiíažna Alžbeta, dcéra arcikniežaa Alberta a vnuka arcikniežaa

Karola, ktorý tak zdárne bol bojoval proti Napoleonovi, zahynula

bola ešte tragickejšou smrou.

Arcikažna Alžbeta bola vo svojich bálových šatoch z ipiek a

hodvábu, a pozerala von oblokom z cisárskeho hradu v Schonbrunne,

fajiac cigaretku. Toto bolo u dvoru prísne zakázané. Ako poula
blížiace sa otcove kroaje, sponáhlala sa cigaretku ukry, držiac ju v
prstoch za svojimi sukami. Arciknieža zastavil sa u nej, aby jej

dal isté úpravy, ale nestail jej ani zaia hovori, ahuké šaty boly

už v plameoch. Otec nemohol jej pomáha, tak utekala do pitvora,

kriiac o pomoc, ale od prievanu v pitvore šaty ešte rýchlejšie ho-

rely. Kým horiace šaty boly na nej uhasené a strhané, Alžbeta bola

spálená skoro na smr. A trebárs hne dali ju i do oleja a zavezli k
nejlepším lekárom do Viedne, tí nemohli jej už ni pomôc a o nie-

koko dní v strašných boastiach skonala.

To bol tiež jeden z úderov, ktorý presta musel František Jozef.

Teraz ale prídeme k tej najväšej tragédii zo všetkých — ku tra-

gédii, ktorá ho pripravila o jeho jedinného syna, korunného princa

Rudolfa.
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KAPITOLA XX.
Korunný princ Kiidolf — Jeho spor s nemeckým cisárom — o úbil a o

nenávidel — Bol zkazeným deckom — Jeho honba za ženou — ženba s

kažnou Štefániou — Nespokojnos a sklamanie — Kniha Štefánie —
"Dlhá, dlhá, hrozná noc prešla na ma" — Mária Vetsera a jej ro-

dina — Ako bola Mária Vetsera prvý raz privedená do Hofburgu a po-

tom do MeyerUngu.

HABSBURGSKÝCH panovníkov nenosil žiaden meno Ru-

dolf už za pä sto rokov. Akési kuriózne nešastie pútalo

sa k tomuto krstnému menu, následkom oho panovaly vo-

i nemu isté tajomné obavy. Rudolf II. zomrel o šia-

lenec. Tak Rudolf III. ako i Rudolf IV. umreli v mladom

veku — prvý o dvadsasedem a druhý o dvadsašes roný. Ale

ud prestal už myslie na tie veci. V' korunnom princovi sklada-

né boly veké nádeje a bol i skutone vemi obúbeným.
Že bol skutone degenerátom, pochodiacim na neho už z dedi-

nosti, v tom sa nedá pochybova. Ale príznaky degenerácie neboly

tak podozrivé a vo všeobecnosti prešly nezbadané. On musí by
vtriedený medzi vynikajúcich Habsburgovcov, alebo najmenej medzi

tých, ktorí mali istý literárny a umelecký vkus, ktorý i pestovali a

na ktorý boli i hrdými. On hodne precestoval a o svojich zkúseno-

stiach na cestách napísal knihu; on bol redaktorom vekého diela,

pojednávajúceho o prírodných krásach rakúskeho cisárstva. Die-

lo to vyšlo v nemeckej i maarskej rei pod názvom "Rakúsko-
Uhorsko v slovách i obrazoch." Bol v dôvernom priatestve s mno-
hými umelcami a spisovatemi. Bol tiež jedným z priateov an-

glického kráa Edwarda VII., ktorý poznamenal bol o om, že je do-

brým Nemcom — "každopádne v tom smysle, že je nepriateom
Prušiakov." A toto i preukázal v jednej potýke s nemeckým ci-

sárom, ktorý brojil proti jeho zaujatosti o krásne umenie: —
"Takýto nesmysel," hovoril udajne cisár, "ju nehodným je-

dného vojaka a ku tomu ešte korunného princa."

"Len jedna vec," odpovedal vraj Rudolf, "je nehodná korunné-
ho princa, a tou je pachtenie po tróne za otcovho života."

A predsa, ke grófka Mária Larisch prišla ku tomu, aby po-

vedala, o vie o tragédii v Meyerlingu, jej "tajnos" vzahovala sa i

na to, že Rudolf nielen ašpiroval, ale bol i v spiknutí za to, aby sa na
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trón Uhorska dostal ešte za života Františka Jozefa. Ale žiadna

7. týchto historiek nevyvracia jedna druhú, nakoko o Rudolfovi

smelé sa môže poveda, že nemal pevných a ustálených zásad.

Mal on rôzne schopnosti. úbi vedel práve tak, ako vedel i ne-

návide. Prirovna ho možno k tým mnohým Habsbíirgovcom, ktorí

sa z ich vlastnej vôle znali pokori, ale iným by pokoreným —
to už ani za celý svet! Ke raz v cisárskom hrade remeselníci za-

n.estnaní boli opravami, zamiešal sa medzi nich Rudolf, vtedy malý

ešte chlapek, a dal sa s nimi do rei. ''Akože sa voíáš, chlape?"
pýtali sa ho remeselníci. Chlapec sa vztýil a hrdo odpovedal:
^

' Papa a mama volajú ma Rudolfom, iní udia volajú ma monsigneu-

rom." Tedy už o chlapek vedel da pocíti svoju hrdos, ale bez

toho, aby ublížil iného. Jeho populárnos stále rástla, hlavne medzi

umi, ktorí ho nepoznali. V krátkom ase stal sa ž; neho "unser

Rudi" práve tak, ako nemeckého cisára Friedricha volali boli len je-

dnoducho "unser Fritz."

A predsa bol zkazeným deckom a bol zaatým cynikom. Ale za

okoností, v akých bol vychovaný, ažko mu bolo by iným. Celá

poves vyvinula sa bola o tom, že ako úbila ho jeho matka a že ako

mu bola oddaná, lenže ovzdušie, v ktorom bol vychovaný, pouka-

zuje na cekom iné. Od svojho útleho veku vídaval a iste i porozumel

mnohé také veci, ktoré na jeho nevinnos nemôhly ma dobrého ú-

inku. Medzi inými vecami vídaval asté "výlety" svojej matky a

porozumel i tomu, že preo ich podnikala v sprievode švárnych mag-
nátov a dôstojníkov. Veru nevidel žiadnych takých príkladov, z kto-

rých by bol mohol súdi na blažené manželstvo svojich rodiov,

iiby si ich mohol vzia za ideál. Tak sa stalo potom, že ženské považo-

val za lacný tovar, lebo premnohé skutone lacno mu padlý v obe.
I grófka Larisch udáva, že len posmešky si vystrájal zo "zamilova-

ných dievat" a ke si podmanil istú Elizabetu T——, vyslovil sa o

nej :

'

' Hlúpa hus nazdá sa, že sa mi pái, a ja môžem s ou spravi, o
sa mi len zachce."

Rudolf bol tedy už mladým mužom bez všetkých illuzií a poriad-

ne vyžitým, ke dal sa na hadanie ženy. Hovorilo sa, že na pytaky
pustil sa v spolonosti jednej krásnej dámy, ktorá mu bola doasnou
družkou poas hadania nevesty, a v spolonosti tejto dámy jeho ná-
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áejnk testiná našla ho nie jeden raz vo vermi kompromitujúcom polo-

žení. Pre každú nádejnú testinú bol on ale natoko vítanou "par-

tiou", že jedno oko vane prižmúrily. Najprv sa toil okolo saskej

kažnej Matilde, ktorú si nevzal ale preto, že vraj bola priváblivou

krásou. "Po mnohom obtižnom vyberaní," píše grófka Mária La-

riseh, "odhodlal sa obráti ku belgickej kažne Štefánii," A Štefánia

povedala: "Tak krásne požiadal ma o moju ruku, že na žiaden pád

nemohla som mu odoprie."

A neodoprela mu ani vzdor tomu, že v jeho izbe v kompromitujú-

com stave nájdená bola tá krásna dáma, ktorá chodila s ním na py-

taky. Jeho držanie muselo by skutone okúzlujúce, Ke mu i takú

vinu prehliadly. Ale Rudolf musel by tiež akýsi okúzlený pri svo-

jom výbere, o sa ažko dá i vj'-svetli. Bo o viac, Štefánia bola málo

viac, než decko, bola primladou na porozumenie vecí. Jej otec, Leo-

pold II., bol zase mužom, u ktorého morálnos bola poslednou literou

v abecede. Ve všetci ho známe o kráa, ktorý svoju ženu, ra-

kúsku arcikažnu, zanedbal k vôli takým ženštinám, akými boly

Kleo de Merode a barónka Vaughan. Preto niet sa ani o udova,
j'^stli si zmyslel, že nao by bola jeho dcéra blaženejšou v manžel-

skom živote od jeho ženy, alebo preo by mala by jeho mladšia dcé-

ra blaženejšou v manželstve, než bola jej staršia sestra.

J-3 pozoruhodnou vecou, že medzi Leopoldom a jeho dcérami

nikdy nebolo lásky a porozumenia. Obe dcéry vydaly sa zle a ne-

šastne. Ä každý, kto kedy žil v Brusseli, zná mnohé tie historky

o nedbalosti Leopolda ohadom výdajov svojich dcér. Obe malý plno

ufilaraút s \^anželmi. V Brusseli každý vedel o tom, že kažná Louisa

zo Saxe-Coburg utiekla od svojho muža a hadala útoište v Laeken,

že mala oi nielen ervené, ale až ierne, lebo jej mužíek, knieža

Filip zo Saxe-Coburgu, ju náležité zbil a ona slzy roniac sa zapoveda-

la, že ju ni na svete neprinúti vráti sa nazad ku nemu. Ale Leopold

poslal ju vždy nazad. Že preo? Leopold veci ponímal tak, že preo
by mala by jeho dcéra Louisa blaženejšou, než jeho manželka Hen-
lietta a preo by sa mal jeho za chova lepšie, než sa on sám držal.

Bola to logika, ktorú nemôžeme uzna, ale predsa bola to jeho logi-

ka, proti ktorej nebolo argumentu. Niet sa tedy o udova, že táto

logika bola upotrebená i vtedy, ke jednalo sa o vydaj Štefánie.
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Grófka Larisch tvrdí, že Štefánia bola jednoduchou a nemala

žiadneho vkusu. Hovorí o jej ervených ramenách, o jej poutovania

liodnej postave, o jej nepodarené esaných vlasoch. Lenže toto nie

je výrok súasného Brusselu, kde ju vídavali každý de v parku

a na uliciach mesta. Brusselani pamätujú sa na u o na malé

dieva, ktoré bolo prostým, ale vemi zaujímavým v jeho krátkych

suknikách a dolu chrbtom visiacimi vrkoamí bohatých vlasov. Brus

seiani udávajú, že ešte nebola ani vyrastená, ke sa vydávala ; bo-

la, vraj. len tak obliekaná, aby vyzerala ženskejšou. Vyobliekali ju?

do dlhých sukie, vlasy jej vesali do módneho dámskeho úesu, vše-

tko to predasne, nakoko táto brilliantná príležitos k vydajú naa-
bila sa jej tak neoakávane.

Podistým bolo nieo odpudzujúceho na tej mladej školáke, ke
prvý raz vyobliekaná bola tak za odrastlú ženskú. A podistým tiež

táto vlastnos neztratila sa z nej ani behom cesty z Brusselu do Vied-

ne. A mohla by istou v tom, že tu podrobená bude dôkladnému posúi

deniu, o cudzinka. Viede bola ohadom módy skoro tak háklivou

íiko Paríž, ba ešte prísnejšou v posudzovaní, a to tým viac, keže
sa jednalo o cudzú vznešenú osobnos. Jedným slovom Štefánia hákli-

vým Viedeniankam musela vyzera ako dáka dedinianka. A bolO'

tam dos dám — dvorných a iných dám — ktorých záujmom bolO'

ím najhoršiu z nej spravi a presvedova sa, že ke si Eudolf ta-

kúto vzal za ženu, "tam nieto možnosti na to," udáva grófka Mária
í..arisch, ''aby sa z neho stal vzorný manžel."

A veru ani nestal sa ním a ani len príznaku manželskej blaže-

nosti nebolo tam predtým, ke zaalo sa už oblai na obzore íeh

manželského života. Ba ani len narodenie sa dcéry následníckemu
;);i.ru nemohlo už manželov smieri. Štefánia tlumila v sebe a uto-
vaná bola každým lenom habsburgského domu, okrem Františka Jo--

/efa. O zkúsenostiaeh svojho manželského života napísala a vydala'

knižku, v ktorej medzi iným pouuje nás o nasledovnom : —
"Dve mladé osoby videly sa po prvý raz, znalý sa asi za štvr-

hodiny a povedaly si tie záväzné slová, ktoré len smr môže rozviaza.
"Jestli je nieo krásneho v myšlienke, že dvaja milujúci sa fk

rozumejúci sa mladí udia spoja sa pred Bohom vo sviatosti stavu
nanželského, tak je nieo nevšedne odporného v myšlienke, že takf



sväzok môže by uzavretý bez všet iých príprav a ostane lživým od

citara až po hrob.

"utujem, že som sa nenarodila v tých najbiednejších okolno-

stiach v dákej rybárskej chatri pri brehoch mora. Tam je každý

bližším ku blaženosti a pokoju, než v našich vysokých kruhoch a v na-

šej celej spolonosti. Blaženos závisí od prirodzeného žitia, a ím
sme alej od prírody, tým je menšia naša blaženos.

"Je to možné? Dlhá, dlhá, hrozná noc prešla na ma a videla som

ružovú zoru nádeje na zaoblaenej oblohe, papršlek svetla, ktorý

predpovedá nastávajúce úslnie radosti. Vynde do plnosti svojej

slávy? Ohreje ma svojimi papršlekami a usuší slzy z mojich líc?

Po, slnieko moje, po ! Nájdeš zle pestovaný kvietok, ktorého er-

stvota zniená bola hrozným mrazom osudu."

Tak písala Štefánia vtedy, ke ju už tragédia bola oslobodila a

v hodine takej, ke už zamýšlala použi svoju slobodu a chcela sa

vydal' da svojho vlastného výberu blaženosti, ktorej nebola zažila

aiii vzdor tomu, že sa vydala do takého vznešeného okružia, do kto-

rého hnaná bola "bez všetkých príprav" — zo školského dievaa
zrazu pretvorená súc na vyrastlú ženskú — takým otcom, ktorému

ni nebolo vekou obeou na oltár nespravodlivej mamony. Bola

ona Drimladou a nevinou— snád i priobianskou — ku obeti. Vedela

len toko, že stane sa korunnou princeznou. Nádherné postavenie

l^olo je hlavnou vecou a láska len tôou. Keby bola da svojho vlast-

nélio pudu smýšlala, snád lepšie by bola znala a konala. Bola pri-

jednoduchou na nosenie masky a jestli ju i použila dakedy, tá hne
spadla dolu. Ku tomu bola ešte i prihrdou a predstavovala sa tak,

ako by nepozorovala veci, ktoré sa jej pred nosom odohrávaly. Ba
o viac, že práve tak, ako boly tam dámy, ktorých úelom bolo

da jej pocíti jej cudzinskos, tak boly tam i dámy — v mnohých
]);'idoch tie isté ženské — ktorých povinnosou bolo da jej pocíti,

v* je zanedbávaná.

Soznam ženských, k vôli ktorým Rudolf zanedbával Štefániu,

bol by pridlhý a obažné by bolo jeho sostavenie. Nám vlastne

záleží len na Márii Vetsera, lebo ona je hlavnou osobnosou. Celý

svet vie — a už aj toho asu veidel — že Mária Vetsera zomrela
v ten istý de s Rudolfom poas tajomnej tragédie v Meyerlingu.
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\le i vtedy už popísané bolo o nej daromných tajomností, o sa jej

osoby týkalo.

Spomínaná bola o '^ Mária V — — — —
", o ''židovská

krásavica," at., at. No, v skutonosti bola ona dcérou vtedy už

vemi známej viedenskej rodiny.

Jej matka, barónka Vetserová, bola rodenou Baltazzi ; a Baltaz-

zovci boli umi, bez ktorých sa vo viedenských vysokých kruhock

mmiôhlo zaobís. ích vysoké spolo6\ ské postavenie dä sa i da toh«

posúdi, že dostávali pozvania na tak zvané "Bal beim Hof", lenže

nie na tie súkromejšie a nádhernejšie "Bal am Hof". udia, ktorí

ich nenávideli, hovorili o nich, že sa natískajú, ale to zase les

preto, že ich rodostrom nebol taký nádherný a že neboli takými po-

prednými aristokratmi. Do Viedne prišli z Londýna, ta zase z Cári

hradu, a v pravom smysle slova rozhadzovali peniaze. A takýto

udia nájdu si prístup i do tých najvyšších kruhov ; a zase na udí,

ktorých vysoká šachta medzi seba príjme, nepozerá sa takým prís-

nym okom.

Niektorí z týchto bratov boli— ba sú ešte i dnes— dobre známymi
v Anglicku. Alexander Baltazzi vyhral Derby (koské dostihy) ro-

ku 1876 so svojím uhorským koom "Kisbér". Hector Baltazzi jf

teraz v spojení v obrazárskom obchode a asto ho možno vidie t

Ritz hoteli v Londýne — poerný krátky mužík, stále držiaci ruky v«

v^reckách ke stojí. Jeden z bratov má dobre vyplácajúce sa továrne

v Eumunsku. Obe sestry sa dobre vydaly. Evelyna vydala sa za

^rofa Juraja Stockau; a Helena, ktorú budeme viac spomína, vy-

dala sa za baróna Vetsera. Lenže reputácia barónky Heleny Vetse-

povej nebola bez škvrny. Viedenská aristokracia nie vždy chovala,

sa voi nej blahosklonne. Jej zábavy boly výstrednícke a pikantné,

íiásledkom oho nazvaná bola "barónka Kardinál".

Barónka Kardinál bola francúzskeho typu ženštinou. Vyznao-
vala sa v tom, že pomery svojej dcéry k bohatým patrónom brala
s ohadu vemi obchodníckeho. Grófka Mária Larisch, ktorá v tomt©
ohade v dôvernom pomere bola s každým, opisuje barónku Vetse-
rovu ako vemi zlú a svetársku ženskú. Udáva o nej, že nebola boha-
tou, ale predsa žila vraj z kapitálu, dcéry svoje držiac za dobre Sft
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-vyplácajúci majetok. Oiiy luusely sa bohaté vyda, lebo ke sa to

nevydarilo, musely —

"Prosím vás," žiadala grófku Larischovú, "podniknite pre ma
jednu vemi háklivú missiu. Prosím vás hovorte korunnému princo-

vi zretedlne o mojej Márii. Môžete mu trebárs i nadštrknúf, že veci

dajú sa zariadi, jestli skutone taik zamilovaný je do nej. Rozhodne

iiom.ám ni-j proti tomu, aby sme záležitos pojednali s korunným

piincorp."

Tu sme tedy na istom o veciach, nakoko sa týkaly matky Márii

Vetserovskej. o sa týkalo samej Márie, tá bola len jednoduchým

tovarom a grófka Larisch bola jej, ako i samej cisárovnej, s neba

soslatou "prostredkovatekou," Na nešastie ale, rozumie sa so sta-

novi.sk.a matky, Mária nebola žiadnou ideálnou dcérou. Grófka La-

risch myslí, že nie je vytvorené, že skutone i dala sa ehladnokrevne na

matkine plány. Grófka Larisch dokladá i to, že toto rozhodne ne-

stalo sa v rámci morálnosti. o sa vraj toho týka, tiež mala už

svoju zkúsenos, lebo mala jednu "záležitos" s istým anglickým dô-

stojníkom jazdy v Cairo, Egypte. Ale v okamihu tomto bola krv

Márie studenou ako ad. Hne bola spochabelou, nevrlou a súas-

ne zúrivou. A tieto tri vlastnosti ke zrazu sa jej zmôhly, dala sa

hne k inu Mala príležitos— alebo sná len namýšlalä si, že mala
— vyda sa za knieža Miguela z Braganzy; ale prednos dala Ru-
dolfovi. Hodila sa na Rudolfa a držala sa ho ako pijavica. Sám
Rudolf sa vyslovil, že ona nie je takou, ako iné — a nemohol sa jej

strias

Zaala Rudolfovi vypisova, nástojác na tom, aby ju navštívil.

On snadno vskoil do tohoto dobrodružstva, ako do mnohých pred-
tvm. s ahkým srdcom, nepomýšlajúc na to, že kde ho to privedie.

Ona zašla tak aleko, že urazila samú korunnú princeznú Štefániu
— šklebiac sa jej do tvári a neberúc v známos jej prítomnos v ta-

nenej sieni. Jej matka, zervenelá od zlosti — lebo ve i jej spo-

loenské postavenie bolo hrozne znebezpeené takýmto zadržaním
sa jej dcéry— šikovne utiekla s ou domov a zavrela ju v jej izbe. A
vtedy Rudolf, poujúc, že o sa stalo, prišiel ku grófke Márii Larisch
a žiadal ju o pomoc :

—
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'
' Poujte ! Chcem, aby ste Máriu priviedla ku mne do Hof-

borgu."

''Uisujem vás, že potrebné mi je vidie sa s Máriou. Okrem

toho ja sám som vo vekom nebezpeenstve."

"Musím sa shovára s Máriou o samote; to snád pomôže mi do-

sta sa von z nebezpeenstva, ktoré mi hrozí."

Toto sú hlavné vety jeho výpovede, ktoré každého hne zarazia,

že akým si on bol nedôsledným. Lebo naože mu treba bolo osobne

sa shovára s Máriou v tom páde, ke nachodil sa vo "vekom ne-

bezpeenstve"? Akože mu mohol ten rozhovor pomôc eydosta sa z

hroziaceho nebezpeenstva — ke nebezpeie to, ako to potom vy-

svetlovala grófka Lariseh, bolo politické? Grófka Larisch nezodpove-

dá tieto otázky. Píše o veciach tak, ako by ich ani nebola pojala

v ich celej vážnosti a akoby každý obozretný kritik rozhodne prišiel

na ne. Miesto toho alej rozpráva o Rudolfových politických neprí-

jemnostiach a o role, ktorú mala ona v nich hra :
—

" 'Poujte !' hovoril Rudolf. 'Keby som mal cisárovi dôverova,

to by som radšej podpísal svoj smrtný výrok!' Moje srdce skoro

prestalo bi pri poutí tohto hrozného vyjavenia, a nevedela som nio-

ho poveda."
Vtedy Rudolf odovzdal grófke Larischovej jednu ocelovú skryn-

ku, žiadajúc od nej, aby ju vzala do svojej opateri, reknúc :
—

"Je rozhodne potrebné, aby skrynka táto nebola nájdená u ma,
lebo v tom páde v ktorýkovek okamih mohol by cisár nariadi

zhabanie mojich osobných vecí."

Grófka Larisch spýtala sa ho: —
"Ako dlho mám túto hroznú vec u seba drža?"

"Kým si neprídem pre u," odpovedal Rudolf, "alebo kým vás

niekto iný nepríde požiada o u. Jestli by došlo až na to,
'

' doložil s

výrazom smútku, "musíte vedie, že ako vám treba jedna. Jeden

lovek zná tajnos tejto skrjTiky a jedine on má právo žiada jej

vrátenie, jestli by som sa ja nehlásil o u."
"Jeho meno?"

"Nestarajte sa o jeho meno! Vy môžete ju dorui lovekovi,.^

ktorý vám povie štyri písmeny. Napíšte si ich hne a opakujte ich

za mnou. Píšte si : R. I. U. O.

"
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Toto je tak tajomným a zdá sa by tak bezvýznamným, ako dá-

ke spiknutie v niektorej melodráme alebo komickej opere. A tu mož-

no k tomu poznamena, že grófka Mária Larisch pred tým, ako na ve-

rejnos dala túto historku, upozornená bola na to, že tomuto nikto

nebude veri. Ale ona vzdor tomu tvrdila svoje udania. Nevedela

s i«!totou poveda, že i skrynka bola skutone z ocele, lebo bola zaoba-

lená a ona obal jej neotvárala. Ale bola* to jedna skrynka — alebo

na každý pád dáka truhlica; a bola i ažkou ku tomu. Potom o-

dovzdala ju, za okolností, ku ktorým sa ešte vrátime, tajomnému

loveku, ktorý jej dal to otázne tajomné heslo. Všetko vyjavila v

Londýne na spôsob skutonej udalosti, o na alších podávatePov hi-

storky malo ten dojem, že keby toto nebolo pravdou bývalo, ona by

rozhodne nebola v stave takéto nieo vymyslie. Ale, už i je prav-

dou alebo vymysleninou, o za súvis má toto všetko s potrebou sú-

kromného shovoru Márie s Rudolfom v Hofburgu?

Toto grófka Larisch nevysvetuje. A to, že nevidela potrebu

žiadneho vysvetlovania alebo že také bude niekedy vyžadované, po-

važovaní môže by za bezprostredný dôkaz, že bola si istou v tých ve-

ciach a mala dôkazy. Kto by bol historku túto vymýšlal, ten nebol

by zabudol poda i to chybujúce spojivko, vymyslenie ktorého nebolo

bv žiadnou ažkosou bývalo pre kriminálneho vyšetrovatea alebo

senzaného novelistu. Pripustiac, že Rudolf zamiešal sa do poli-

tického spiklenectva — už i cieom toho, aby sa dal korunova za

kráa Uhorska, alebo k vôli dákym iným zámerom — vtedy všetky

dôkazy, vzahujúce sa na jeho spiklenectvo, nemôhly sa i tak nacho-

di v tej tajomnej oeelovej skrynke. Dále alšie dôkazy' — neaký

list alebo kus iného papieru — musely sa nachodi v rukách Márii

Vetserovej. Ona musela to drža nad hlavou Rudolfa ako nástroj

hrozby a vyhrážky na vykoristenie — požadujúc snál, aby sa roz-

sobášil od svojej manželky a oženil sa s ou. Alebo, na každý pád,

lusel aspo šípi, že zamýšla nieo takého vykona a preto chcel

vydosta od nej na toto sa vzahujúce dokumenty. Jedine v tomto

páde — a v žiadnom inom — politická potreba nútila Rudolfa k to-

mu, aby bol s Máriou osobne.

Ale bársaký už bol pád, Rudolf nástojil na schôdzke s Máriou

Vetserovou. A grófka Mária Larisch uinila mu po vôli. Udáva sa,
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že súbil jej bol za túto službu peažnú odmenu, lenže niet prí-

iny na uverenie tohoto. Grófka Larischová toho nepotrebovala.

Dos na tom, že našla si potom príinu na privedenie Márie Vetse-

rovej do Hofburgu a nechala ju tam. ''Chcem zadrža Máriu pri se-

be za dva dni," hovoril jej Rudolf, "aby som došiel k snadnému doro-

zumeniu s barónkou ohadom nej." Potom dodal ohadom svojich po

litickýeh nerestí: ''Za dva dni môže sa uda všelio, preto chcem

la Máriu pri sebe" — že pre akú príinu (vediac snád, da tých

istj'eh prameov, že Mária je nie ženskou, ktorej by sa mohol ahko
strias), to prichodí nám domýšla si.

A tak potom Mária Yetsera išla i do Meyerlingu ; za tým o sko-

ro telegraf roznášal na všetky strany zprávy o chýrnej a tajomnej

tragédii.

KAPITOLA XXI.
^0 vedela arcikažna Štefánia — O om mal vedomie Rudolf, že ona

zná — Hadanie Márie Vetserovej jej rodinou — Zprávy o tragédii v
Meyerlingu — Dve úradné podania — Mnoho neúradných zpráv —
Pokus zatušovania celej veci — List Márie Veteerovej grófke Márii
Larisch.

EYERLING bol poovnícky kaštiel v horách, vzdialený

na niekoko mí od Viedne. Bol to ale nie práve len na

poovnícky šport používaný kaštiel. Korunný princ mal

svojich lumpáekych kamarátov a tiež jednotlivých pria-

teov od rozliných odvetví umenia. A tento kaštiel obas
užíval za svoj lumpácky brloh, kde sa svádzaly celé orgie bez toho,

aby o tom niekto vedel. Tu v tomto utešenom malom paláci, vzdiale-

nom od sveta a vekomestského hluku, vyvádzaly sa pohúanky, na
ktorých nikdy nechybovaly krásne najaté dámiky. O všetkom tom-

to málo udí znalo a i tí len šeptali o tom. Schôdzky so vznešenými
dámami, horárskymi dcérkami a podobné záležitosti musely by v
tajnosti držané. A ako sa bez vetra ani brezový list nehne, tak i

o týchto veciach nepošuškávalo sa bez dostatoných príin.

Štefániu tiež pojal bol do Meyerlingu a jej vemi sa páily krásy
kaštiela. "Oh, aké utešené miesto! Tu by sa krásne bývalo!" vy-
slovila sa ona. "Áno, ale ešte krajšie miesto je toto na zomretie," od-
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povedal jej Rudolf, hovoriac nedbalé, ale nemieniac ni vážneho pri

tom. To bolo ešte poas ich medových týždov a pred zaiatkom ich

odcudzovania sa. Ale jejích odcudzovanie sa zapoalo ' vveFmi rj^-

chle a pokraovalo sa v om bez prestávky. Rudolf sa ponosoval, že

z oí Štefánie nikdy nežiarilo ani trocha lásky voi nemu, ale ani

nezdá sa, že by sa bol o to kedy postaral. O jej oiach vyslovil sa bol

pred jedným svojím priateom, že tieže neboly schopné nieoho iné-

ho, než vyzradenia smútku, starosti a upodozrievania. A skoro na-

dišiel as. že Štefánia nemala ho ani toko rada, ako on ju, ale tým
viac konala svoju povinnos, nielen nakoko veci šípila a z ktorých

muža svojho upodozrievala, ale da toho, že ako o znala.

A Rudolf mal vedomie ohadom toho, že o zná Štefánia o jeho

kúskoch. O tom mohla ho presvedi i scéna v tanenej sieni Burgu,

opísaná v predošlej kapitole, jestli by nebol mal i druhých dôkazov

na to. Me on istý si bol v tom, že Štefánia nielen dáva pozor na ne-

ho, ale i tajne špehuje za ním. Jedného da šiel Rudolf na ná-

vštevu k Márii Vetserovej na najatom koiari a Štefánia vezla sa

hne za ním, ale tak, že to on nespozoroval, v dvornom hintove. Dala

zastavi pred domom, do ktorého R idolf vošiel, premenila koiare a

vrátila sa do Burgu v najatom koi. Pohoniovi hintova ale naria-

dila, aby tam akal na Rudolfa. Po takomto prekvapení Rudolf mo-

hol sa dôkladne presvedi, že aké stanovisko zaujíma jeho že-

na voi jeho kúskom. Ale z alších inov jeho zase len vidíme, že

nevemi staral sa o to, že i sa jej veci tieto páily alebo nie.

udia hovorili boli, že od Štefánie chcel sa rozsobáši, aby sa

mohol oženi s Máriou Vetserovou. Hovorilo sa bolo í to — a pre-

došlé už spomenuli sme o tom — že chcel sa dosta na trón Uhorska
v rom predpokladaní, že Maari, ktorí ho iná radi mali, prijali by

Máriu Vetserovu za svoju kráovnú. Ale grófka Mária Larisch,

ktorá je našou jedinou autoritou ohadom tohto spiknutia, tají každú
vedomos o tomto. Ešte pred vydaním jej chýrnej knižky nástojili

nau aby hovorila a osvedila sa o tejto otázke, ale jej odpove bola

vždy záporná. "Nie," hovorila bola, "ja nemám vedomosti o tej

záležitosti z prvej ruky. Ja viem o veci len to, o ijocula som od

arcikniežaa Jána Salvatora a od grófa Júliusa Andrássyho a znám
len to, o oni vedeli o veci. Žeby bolo jestvolalo dáke spiknutie



— 149 —

dosta sa na trón Uhorska, to sa v kruhoch tých nepodvracalo

nikdy."

o sa tu udáva za bezprostredný dôkaz, v pravom smysle slova

nie je žiadnym dôkazom. Ale k tomuto vrátime sa eSte, ke pojed-

náva budeme o arcikniežati Jánovi Salvatorovi. Najpravdepodob-

nejšie je, že o veci tejto sa otvorene hovorilo. Iste i sama Mária

Vetsera poula tieto veci a uinily na u hlboký dojem.

Dobre známe všetci, že lovek sa sverí dievati svojmu i ta-

kými tajnosami, o ktorých by nepovedal ani tomu najdôvernejšiemu

priateovi zo samej žiarlivosti. A také dieva vemi ochotne verí

omukovek, jestli vôbec chce tomu veri — a v takomto páde jej

obrazotvornos rýchle pretvorí i len pochybnú možnos v tú najroz-

hodnejšiu istotu. Preto niet ni nemožného v tej theorii, že Mária

Vetsora išla do Meyerlingu v tom domnení, že z Meyerlingu pôjde

hne do Budína, aby tam bola korunovaná za kráovnú Uhorska.

Ba pravde podobným je i to— z príin, ktoré sme v predošlej kapito-

le spomenuli — že jej nádeje a jej ochota klebetenia o nich prinúti-

ly Rudolfa, aby sa s ou shováral o tomto predmete ím najskor-

šie a aby ozubadlil jej štebetavý jazýek.

Mária Vetserova rozhodne išla do Meyerlingu; a grófka Mária

Larisch, ktorá ju bola vzala do Hofburgu a tam ju ztratila, musela

da vysvetlenie lenom rodiny o jej zmiznutí a hadie privies ich na

cestu, ktorou by ju našli. Ona opisuje rodinnú schôdzu, na ktorej

barónka Vetserova vyslovila svoju nedbanlivos nad dobrodružstva-

mi svojej dcéry, ale jej brat, Alexander Baltazzi, vemi hromžil a

nastolil na tom, aby grófka Mária Larisch išla s ním na policajnú

prefektúru. Ona vyhovela jeho žiadosti a opisuje i výstup na polí-

cii, že Alexander Baltazzi cekom smelé sa vadil, že i Habsburgov-

com dovolené je "chova sa ako jednoduchý smilník" a náelník taj-

nej polície mu odpovedal, že to nepatrí do kruhu jeho povinností, aby

sa s milostnými pletichami korunného princa zapodieval alebo mu ich

prekážal. alej píše :
—

"Vy snád ale neznáte to," hovorila som ja, "že mladá dáma, o

ktorú sa jedná, patrí medzi aristokraciu?"
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"Tedy nie je to osoba z obianskeho stavu? Oh, to je potom

cekom iná história," odpovedal policajný náelník. "Dobre tedy,

uvidím, o sa dá spravi."

Pre tohto policajta, tak ako i u princa "Windischgraetza, love-

enstvo podistým zaínalo sa tiež len pri barónoch ; a potom dal im

svoju informáciu. "Jeho cisárska výsos nachodí sa v Allande, "*

oznámil im ; ale oznámenie jeho prišlo už pripozde. Sotva že ho bol

vyriekol — ale i tak nioho nepodnikol vo veci — ke telegrafiný

aparát klepal už prekvapujúcu a hroznú novinu z Meyerlingu do Vie-

dne. Korunný princ zomrel vraj na náhle v Meyerlingu na porážku

srdca.

Toto bola prvá úradná zpráva o tragédii ; ale hne videlo sa, že

nemožno ju niím dokáza. ud jej neveril, o bolo i dos priro-

dzené, lebo je vemi neobyajnou vecou, aby Rudolfovho veku udia
mreli na srdcovú porážku. Snád daná by jej bola pravdyhodnos —
každopádne aspo u tých ahkovernejších — keby bola bývala pod-

porovaná lekárskym svedectvom ; ale takého svedectva nebolo možné

doda a predostrie. Lekári požiadaní boli, aby napísali a pod-

písali také svedectvo, ale tí odopreli to uini. Potom požiadali

lekárov, aby aspo smrtnú zprávu vystavili v tom smysle, že smr za

príinená bola srdenou vadou na základe tom, že innos srdca hrá

istú rolu pri každej smrti; ale lekári nedali sa ani na toto navies.

Na ten spôsob potom prvú zprávu treba bolo zmeni a vyda druhú

zprávu v tom smysle, že korunný princ spáchal samovraždu zastre-

lením sa.

Ale ešte i takto verejná mienka nebola spokojná. Žiadané bo-

lo lekárske dosvedenie ; a ke toto uverejnené bolo v asopisoch, zo

všetkých strán bolo posudzované. Boly dve také svedectvá, proti-

reiace si ; a žiadno zo svedectiev nebolo by veru prijaté v anglických

«údoch za také, z ktorého by sa mohlo uzatvára na theoriu samovraž-

dy. Da jedného svedectva guka vpálila do hlavy za uchom a zdra-

pila dolu celý vrch hlavy. Da druhého svedectva strelené bolo do

avého sluchu a guka vyletela von pravým sluchom. Kritikovia pou-

kazovali na to, že vemi pravde nepodobné je, žeby Rudolf strelil si

*) Alland je dedina dos blízko k Meyerlingu.
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do Tavého sluchu, nakoko nebol krškárom (Favou rukou pracujú-

cim) a skutone bolo tiež eekom vytvorené, žeby sa bol postrelil

od zadu.

Protireenie a zmätok bol hne hotový a zrejný. Jestli Rudolf

bol zastrelený a nezastrelil sám seba, v tom páde musel by zastrelený

dákou inou osobou. Lepšie reeno, že sa musela sta dáka nehoda

alebo bol zavraždený. Lenže ke udala sa nehoda, v tom páde nebo-

lo treba obalova všetko do takej tajomnosti a tiež nebolo treba po-

mocou lekárskych svedectiev tvrdi lož. Následkom tohto potom

väšina mienok bola za to, že jedná sa o vraždu.Ale kto mohol korunné

ho princa zavraždi a pre akú príinu mal by zavraždený? Na
týchto problémoch utvrdzovaly sa domnienky a našli rozlúštenie pre

ne : rozlúštenia také, ktoré sa menily da toho, že i rozlúštite znal,

alebo neznal, o tom, že Mária Vetsera práve tak, ako i Rudolf vtia-

hnutá bola do tragédie a že s jej smrou poíta sa muselo práve tak,

ako i s jeho. Theorie, ktorým dostalo sa najviac vieryhodnoty, sú

nasledovné :
—

1) Rudolf zabitý bol poas jednej lumpáckej svady jedným z

jeho ožratých kamarátov.

2) Rudolf prenasledoval dcéru jedného horára svojím zalieaním

sa jej. Tento horár zlapal ho pri ine a zastrelil ho Dez toho, aby

sa bol presvedil, že kto je to. Jeho mrtvou zaniesli potom do jeho

spalne v poovníckom kaštieli a rozprávku o samovražde vymysleli

len preto, aby zakryli z toho povsta mohúci škandál.

3) Jeden z bratov Baltazziovcov, chcejúc pomsti znienú es
sestrinej dcéry, špehoval Máriu Vetserovu až do Meyerlingu a tam
spáchal dvojitú vraždu.

Žiadna z týchto troch theorií nemôže sa udrža voi faktom,

ktoré od tých ias vyšlý na svetlo. Prvé dve theorie môžeme necha
stranou hne na tom fakte, že v nich niet žiadnej spomienky o smrti

Márie Vetserovej. Tretia theoria nesrovnáva sa s podaním, v pravdi-

vosti ktorého nemáme žiadnej príiny pochybova, ktoré napísala

grófka Mária Larisch vo svojej knihe "Moja minulos."
V knihe grófky Larisch je odsek pod názvom '"Tajnos Meyer-

lingu odhalená", o je ale prehnaným tvrdením. Okrem toho sú
tam niektoré slabé stránky a je vemi vážne, aby sa na e brál
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•ohrád. Ona nebola v Meyerlingu poas tragédie, ani nebola prítom-

ná pri objavení mrtvô. Všetko to, o o tomto predmete môže po-

veda, je už prame z druhej ruky, ktorý dostala od grófa Juraja

Stockau a od dvorného lekára, Dra. Wiederhofera. Ale predsa

bolo dvoje vecí, o ktorých všeobecná verejnos neznala, o ktorých

ale ona mala vedomos. A síce znala :
—

1) Že Baltazziovci daromné sa sháali za tým, aby vynašli, že kde

sa zdržuje Mária Vetserova.

2) Že oni neznali nioho o tragédii do tých ias, kým Alexander

Baltazzi a jeho švagor gróf Juraj Stockau, nedostali nariadenie, aby

v zavretom koiari v sprievode tajného policajta hne išli do Meyer

lingu a aby opatrili mrtvou Márie Vetserovej a aby ju tajne dali

pochova na cintoríne cistercianskeho kláštora v Heiligenkreuz.

"A," doložil policajt, "mrtvou musíte na taký spôsob vzia me-

dzi seba, aby vyzeralo, že barónka ešte vždy žije."

rie tohoto nariadenia bol dos zrejmý. Záležitos mala by
zatají-ná a pravdu treba bolo ukry bez ohadu na to, že ie city budú

tým urazené, len aby sa vyhlo škandálu -a aby sa reputácia mtve-

ho korunného princa zachovala. Meno Márie Vetserovej nemalo by
spomínané v spojení so záležitosou v Meyerlingu. Ale predsa mu-

selo by^oznármné — a s tým poverená bola rodina — že ona zomrela

prirodzenou smrou kdeinde. Lenže toto sa nezadržalo. Predsa do-

stalo sa na verejnos — lebo každá taká záležitos vychodieva na ja-

vo — že Mária Vetsera a korunný princ Rudolf zomreli spolu. Na-

sledujúcou vecou malo by to, aby sa zbavili theorie vraždy, preto

predostrie s?: mal dôkaz, ktorý by podporoval theoriu samovraždy.

A tu je vážnou vecou poznamena, že svedoctvá si zrovna protireia.

lekárske svedectvo, ako sme už videli, dokazuje, že Rudolf

nezastrelil sa sám. ale že bol zastrelený ; no, týmto zapríinený prein
nikdy nebol hore vzatý a súdne vyšetrovaný. Pozdejšie dostaly sa

asopisom do moci listy, v ktorých tak Rudolf, ako i Mária Vetsera,

dávajú na zná:nos, že mali v úmysli odobra si život. Prvý list

je od Rudolfa, písaný kniežau z Braganzy :
—
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'Drabý priateu ' —
''Potreba +ak vyžaduje, aby som zomrel. Nemám už žianehcp

iného výcho.liska. Úfam, že máš sa dobre.
'

' Ostávam

''k Tvojím službám, "Rudolf."

Druhý list bol od Márii Vetserovej, ktorý písala svojej ma-

tke: —

"Drahá mama !

"Rozhodla iom sa zomrie s Rudolfom. Milujeme sa vzájomne

privemi. Pr'.stm Vás o odpustenie a zasielam Vám posledný po-

zdrav.

"Vaša ve-iii nešastná "Mária."

Dosavá každý považoval tieto listy — a tiež mnohé iné, ktoré

boly svojho asu v obehu — za jednoduché padelaniny. A skutone
i inia na loveka taký dojem, akoby boly padelaniny, a ku tomu
ešte nepodarí-né padelaniny. Ale tu zase grófka Mária Larisch po-

dáva iám no^'é objasnenia v tomto ohade. Tri týždne po smrti Má-
rii Vetserovej, udáva, dostala nasledovný list, ktorý bol nájdený
na jej stolíku Dri posteli, ale ktorý bola polícia zadržala :

—

"Drahá Mária I

*

' Odpustei mi za všetky tie nepríjemnosti, ktoré som Vám zaprí-

inila. akujem Vám vemi za všetko to, o ste za ma vykonala.

JestM Vám buile život ažkým — a obávam sa, že skutone bude za

tým všetkým, o sme vykonali — nasledujte nás. To je najlepšie, o
môžete vykona.

"Vaša "Mária."

Veká šk(.da je, že grófka Mária Larisch nepreukázala list tento-

v pôvodine, lebo to je najsprávnejší spôsob predostierania takýchto

dokumentov. No i vzdor tomu treba sa nám pokúsi vec túto kriti-

cký rozobra a posúdi.
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KAPITOLAXXII.
Fantastické legendy o meyerlingskej tragédii — Rozhovor s lokajom konm-

ného princa — Hlúpe historky asopisu "Berliner Lokál Anzeiger" —
o znal vekoknieža z Toskany — O om znal gróf Nigra — o hovorí
grófka Mária Larisch — Jej tvrdenie dokázané súasnými prameami— Záhady, ktoré ostaly neriešenými — Bola to samovražda aleho
vražda?

^'W^i^'^^^KO Si\IE už spomenuli, jestvuje mnoho legend o meyer-

ji(,^|f lingske.i tragédii, väšina z nich fantastických, lenže nie

^^^^ všetky holý z toho asu, ale povstaly pozdejšie. Tajomnos
^ SíC vždy zaujímala svet a vždy nachodili udia nové rozprávky

na jej rozlúštenie. Do redakcií vekých asopisov z asu na
as chodili neznámi udia, ponúkajúc poveda o veci pravdu, ako ju
vraj pouli od tých vemi málo udí, ktorí ju znali. A tieto podania

boly sem-tam i {)rijaté. Ale v skutonosti všetky tieto nedostatoné
podania pochodily z jedného zpomedzi dvoch prameov — ale ani

v jednom z týchto prameov nemôžeme ma dôveru.

i.umpácku nandu, ktorá bola s Rudolfom v Meyerlingu, tvorili

princ Filip zo Saxe-Coburgu, gróf Hoyos a gróf Combelles ; ale títo sa

asopisom nikdy nezdôverili s tým,o znali o veci.Tam bol tiež i dôver-

ný lokaj korunného princa, Lošek, a viedenský fiakrista, ktorého pre-

zývali posmešne " Bratfisch-om (peená ryba). Tento chlapák za-

páil pa bol Rudolfovi preto, že znal krásne hvízda na ústach. Ho-
vorilo sa bolo, že Bratfish posiaty bol do Ameriky a že zomrel v jed-

nom blázinci v New Yorku. Pravdou je ale to, že zomrel na horú-
ku vo Viedni roku 1892. Možné je, že i Bratfisch bol hovoril o tra-

gédii, ale o žiadnej jeho výpovedi nieto vedomosti, iná sa má vec
s Lošekom.

Lošek bol jednoduchým humbiugárom a chvastúom. Je plno u-
dí vo všetkých astiach sveta, ktorí tvrdia, že pravdu o tragédii v
Meyerlingu pouli od Lošeka. Nebohý už Róbert Barr, anglický
novelista, hovorí bol pisateovi tejto knihy, že pravdu o meyerling-
skej tragédii poul tiež od Lošeka poas svojho výletu do Alpov.
Mnohým žurnalistom všemožných národov napadla bola tá veselá my
šlienka, že ke ka im podarí Lošeka opi, že v takom stave im snád
rozpo^'ie pravdu o záležitosti. Lenže Lošek bol múdry, prefíkaný a
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dobro, znal sám seba, že totiž nakoko si môže dôverova. Vedel do-

bre, že pod úinkom dobrého nápoja a pri veselej zábave nevie udr-

ža jazyk za zubami. Použil tedy takú politiku, že každému zvedav-

covi hovoril iné veci. Je možné, že jedna z tých rozprávok je prav-

divá. Ale nakoko ich bolo mnoho, žurnalisti sa nevedeli rozhodnú,

že ktorú uveri. Pre túto príinu Lošekovo svedectvo môžeme smelé

zavrhnú.

Zvláš jedno podanie, v ktorom sa i Lošekovo meno zjavuje, mô-

žeme tiež zavrhnú pomocou grófky Márie Larisch. Z Viedne tele-

grafovaná bola zpráva asopisu "Berliner Lokál Anzeiger,"ktorá sa

udajne zakladala na zpráve, obsaženej v liste, obdržanom od "baró-

na udvika Vetseru, brata Márie Vetserovej, ktorý nedávno zomrel

vo Venezuele." O tomto udvikovi Vetsera udávalo sa, že on bol

jedným z tých, ktorí vyborili dvere a objavili mtvoly v Meyerlingu.

Zpráva asopisu toho ukázaná bola grófke Larischovej, ktorá o nej

poznamenala nasledovne :
—

''Brat Márie Vetserovej nevolal sa udvik, ale Ferí (František).

Jej starší brat, Ladislav, zahynul pred mnohými rokami pri požiari

Eing divadla vo Viedni. Feri Vetsera bol iba štrnás alebo pätnás
roným chlapcom, ke sa tragédia odohrala. V Meyerlingu on nebol

a pozdejšie tiež nebol ta volaný."

Toto udanie je pozoruhodné a ukazuje, že ako sa asto dejiny

fabrikujú. Našimi alšími prameamí informácií — a ku tomu hod-

novernými - sú takzvané '

' dôverné '

' zprávy grófa Nigru, talian-

skeho veposlanca vo Viedni, a otca kažny Lujzy' z Toskany, veko-
kniežaa Ferdinanda. Obaja videli mrtvou Kudolfa, ke vyložená

bola pred pohräbom. A o tom, o videli, hovorili veci také, ktoré sú

vePmi závažnými a pozoruhodnými.

''Papa hovoril (píše kažná Lujza), že ke Rudolfa dovezli do

Viedne, vtedy bol mrtvým len asi osem hodín. On išiel do komnaty
v Hofburgu, kde ležala mrtvoa a zhrozil sa nad pohadom na u,
že ako bola hlava strašne rozbitá a že ešte vynievaly z nej repy roz-

bitej fašky."

S týmto podaním môžeme porovna dlhšiu zprávu, ktorú podal

gróf Nigra zprávodajovi talianskeho asopisu "Corriera delia Sé-

ra":—
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"Bol on zabitý — a to ešte na ten najhroznejší spôsob. Ja som

mal šastie alebo nešastie— ani neviem ako to pomenova — by
prvým zo všetkých veposlancov vo Viedni dosta sa do Meyerlingu

v to nešastné ráno. Cisár nebol ešte tam. Korunný princ ležal

vystretý na svojej posteli. Biela, široká bandáža zakrývala jeho elo

a sluchy. Na zvuky mojich krokov pribehol ku mne jeho lokaj Lošek

a doviedol ma cekom blízko ku mtvole. Nie slovami, ale len tak po-

sunkom dal som mu otázku, že o je príinou tragédie. A verný sluha

mesto toho, aby mi odpovedal cigánstvom, ktoré už i tak kolovalo vo

Viedni, sodvihol bandážu. V pravom alebo v avom sluchu — toho

som si náležité nevšimol a ani nezapamätal, že na ktorej strane —
bola tak veká jama, že moja päs snadno by sa bola vmestila do nej.

"Lebka zdala sa by rozbitou — akoby bola roztrepaná udere-

ním ažkej flaše alebo dákeho vekého kyjaka. Bolo to nieo hrozné-

ho. Vlasy a kusy kostí z lebky vbité boly až do modzgov. Rana
tiahla sa s oboch strán ucha takým spôsobom, že lovek pri pohade
na to bol cekom istý v tom, že nemohol si ju sám zavda. i bola to

samovražda? Rozhodne nie ! Bolo to hrozné zavraždenie — o tom som

si cekom istý."

Tu môžeme vidie, že gróf Nigra potvrdzuje lekárske svedectvo

ohadom polohy rany, ale nepotvrdzuje podanie vekokniežaa Ferdi

nanda, ktorý hovoril bol, že i repy fašky vynievaly z nej. A isté

je, že keby prof Nigra videl bol repy fašky, že net»ol by ich vy-

nechal vo svojom podaní. Možné je, že repov tam skutone nebolo;

sná kažná Lujza domyslela si ich sama vo vzrušení nad podaním
jej otca.. Ba možné je, že sám otec bez videnia domyslel si ich, lebo

to hodilo sa do všeobecne už koujúcej legendy o tragédii.

Legenda znela v tom smysle, ako je to všeobecne známe, že Ru-

dolf zabitý bol úderom šampanskej faše vo zvade, ktorá povstala

poas lumpáckej orgie. Da niektorých svedkov — jestli ich len

možno svedkami pomenova — rana tá zavdatá bola jedným lenom
tejž'? lumpáckej družiny. Da iných zase ranu tú zavdala mu sama
Mária Vetserova v scéne, ktorá sa medzi nimi odohrala zo žiarlivo-

sti; da tohoto podania Máriu Vetserovu zastrelili potom lumpácki
kamaráti Rudolfa. Nemožno ale poveda, že opis rany, ako ho po-

dal gróf Nigra, skutone potvrdzoval by ktorúkovek versiu z tých-
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to legiend. Gróf Nigra neskúmal vedecký ranu, ale len povrchne ju

prehliadol, preto možné je tedy, že sa sná i pomýlil. Ale hovoril

o veci; a jeho podanie bolo iste i prameom rozlin3''-ch rersií legendy

o šampanskej faške. Všetky sa zakladajú na tomto jeho podaní;

ale v žiadnej z týchto legiend nemožno nájs potvrdzujúcich dôkazov.

Pozoruhodné je, že niet žiadneho dôkazu na to, že v Meyerlingu

bola v tú noc dáka lumpácka orgia, a jestli i bola, niet dôkazu na to,

že by sa lumpaky tej zúastnil bol i Rudolf alebo Mária Vetsera.

Ba ešte opane, kamaráti z mokrej štvrte Rudolfa udávali, a tak po-

tvrdili i lekári, že tragédia odohrala sa za zavretými dverami: že

Rudolf, vyhovoriac sa na ustatos, zavasu odišiel do oddelenia ka-

štiela, v ktorom Mária Vetsera — o ktorej lumpácki kompani neznali,

že sa nachodí tiež v Meyerlingu — akala na neho. Toto udáva

grófka Mária Larisch na základe informácie, ktorú jej dal professor

Wiederhofer A jej udanie dôkladne a aj v najmenších podrobno-

stiach shoduje sa s historkou, ktorú podal zvláštny vyzveda fran-

cúzskeho asopisu ''Eclair". Vyzveda ten hovorí nasledovne: —
"Hostia došli pozde veer z polovaky a vasné utiahli sa na

odpoinok do izieb svojich, nakoko Rudolf ponosoval sa bol na una-

venos. On ich nechal a odišiel hore do svojich izieb, kde Mária
Vetsera bola privedená, bez vedomosti hostí, fiakristom Bratfischom.

Hostia ani neveerali spolone a v tú tragickú noc z 29-ho na 30-ty

január roku 1889 nikto iný nebol v Meyerlingu.

"Princ Filip a grofovia ráno nemálo boli prekvapenými, že ko-

runný princ neide k ním dolu, ako to bolo jeho obyajou, a ke dlho

nechodil a na klopanie na dvere nikto neodpovedal, tušili nieo zlého

a násilne vyborili dvere. Na posteli videli leža dve telá. Dvojitá

samovražda bola zrejmá. V tom prekvapení a zhrození, tiež v nádeji

zamedzenia škandálu, chceli vec dáko zatušova. Chceli tedy nara-

fii všetko tak, že poas polovaky udala sa nehoda. Rozchýrili

tedy zprávu v tomto smysle a, aby jej dodali i hodnovernosti, na-

riadili mrtvou Márie Vetserovej, úplne obleenú odprata za tajom-

ných okoností."

Rozdiele medzi podaním týmto a grófky Márie Larisch sú len ne-

patrnej vážnosti; ale jejích podobnosti sú až makavé. Zvláš ale po-

znaii.ena treba, že od francúzskeho novinára dostávame potvrdenie



— 158 —

o tajomnom pochovaní mtvoly Márie Vetserovej, ako to spomína

grófka Mária Larisch. *) Grófka Larischová pridáva mnohé trú-

chlivé podrobnosti. Ale veci podáva predsa tak, ako už boly uverej-

nené, íl ku tomu ešte bez všetkej nápadnosti. Ešte i tá podrobnos,

že mtvola poas prenášania bola vyobliekaná, podaná bola fran-

cúzskym zprávodajom tak, ako sme to videli.

Preto môžeme vec hore vzia tak, ako bola ustálená, totiž, že

tragédia — už i to bola vražda alebo samovražda — v skutonosti

odohrala sa za zavretými dvermi. Že o všetko sa tam stalo, na to

nieto svedkov A okolnostné dôkazy, ako sme to už videli, si protire-

ia. Pri tomto treba nám do ohadu bra a posudzova jedny proti

druhým nasledovné faktá: —
1. Tak Rudolf ako i Mária Vetsera udajne písali boli listy, v

ktorých oznamujú svoj zámer samovraždy a že zomrU spolone.

2. Opis Rudolfovej rany, ako sa to udáva v lekárskom svedec-

tve, nasveduje na to, že táže nemohla by ním samým zadatá; tento

náhad potvrdzuje i svedectvo grófa Nigru-

o sa týka cekosti veci, väšiu dôveru musíme ma v tom lekár-

skom svedectve. Svedectvá tie si jedného asu protireily. Lekári

potom jejích esou sa zaväzovali, že ni takého nepodpisovali, o
nesrovnávalo by sa s faktami — trebárs i nebrali na seba žiadnu zod-

povednos za následky, ktoré z týchže faktov môlily vyplíva.Proti to

mu otázne listy nezdajú sa by pravými. Ba i list grófky Márie La-

risch je vo väšej asti len takým, že môže slúži len za dôkaz zá-

merov milovníkov, alebo poukazuje len to, o Mária Vetserova priala

si aby bolo uverené, ale nie je dôsledným dôkazom toho spôsobu, v

akom sa veci skutone udaly. Poukazuje na to, že rozmýša nám
treba i nad opaným odobratím sa vecí, totiž že theoriu dvojitej samo-

vraždy náležíte treba posúdi. i Mária Vetsera zavraždila svoj-

ho milenca a potom odobrala si i svoj vlastný život, keže prv napí-

sala list, v ktorom hádže piesok do oí sveta? Ci môžeme nájs ta-

ký dáky motiv. ktorý by ju snád nútil bol k takémuto kroku?

*) To isté dávno povedal bol Alexander Baltazzi pani Clarence

Andrews-ovej v Paríži.
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A motiv ten môže by nájdený. Už i v podaní grófky Márie La-

riseh nachod^me nieo podobného. Jej podanie o jestvovaní spik-

nutia sa cieom získania trónu Uhorska môže nás sná privies na

pu jeho.

Môžeme dopusti, že jestli i nejestvovalo skutoné spiknutie v

pravom slova smysle, môhly kolova o om a sná jestvovaly i dáke

písomnosti v záležitosti tejto. Môžeme dopusti, že Mária Vetsera

skutone zamiešaná bola do veci a skutone verila tomu, o si jej

srdce prialo a o bolo jej "po srsti" — totiž že spiklenci mienili do-

siahnutie jeJTch prospechu a že Rudolf v skutonosti i pracoval na

tom, aby bola korunovaná za kráovnú Uhorska. Môžeme dopusti,

že Rudolf hovoril o týchto záležitostiach—ba i písal o nich—a jeho u-

daje povzbudzujú nás k tomu, aby sme i uverili.Dopusti môžeme i to,

že Rudolf zbadal nemožnos splnenia sa jeho podniku ešte pred puste-

ním sa k jeho prevedeniu a nastrojil toto tajné sijdeníe sa cieom
tým, aby Máriu Vetserovu upovedomil, že sub svoj nemôže splni —
že môže by len súložnicou, ako ktorákovek iná jeho milenka — a

chcel nazad dosta od nej každý dokumentálny dôkaz, ktorý pouka-

zoval na jeho nevernos voi trónu a svojmu rodu, aký len mohla ma
pri sebe.

Jestli uznáme horeudané veci — a treba nám ich uzna, jestli

chceme da dákej vážnosti tej Rudolfovej žiadosti, upravenej na
grófku Máriu Larisch, že schôdzka s Máriou Vetserovoa pomôže mu
predís hroziacemu mu tajnému nebezpeiu — v tom páde máme po-

hromade všetek materiál, ktorý je nám potrebný ku sostaveniu uve-

ritenej drámy. Môžeme si zobrazi Máriu Vetserovu, ako s plnými
nádejami ide na dohodnuté dostaveníko a ako mesto výrazov blaže-

nosti kliatba odznie z jej úst- Môžeme si predstavi, ako z jej lásky

oTíamžite stala sa hrozná nenávis. Snadno si je predstavi, i obraz,

ako nrosí Rudolfa, ako sa mu oddáva s celým svojím bytím a zaklína

ho na jejích lásku, aby splnil suby, a Rudolf, z jeho strany, tiež pre-

svieda ju o svojej vernosti neskonalej ; ale predsa jej vypovie, že z

ládejí nemôže by ni. Ostatok scény si môžeme domyslie len o me-
stopu jeho.

Na nonom stolíku pri posteli leží Rudolfova pištol — tá pištol,

ktorú Rudolf vždy nosieval so sebou. Mária schytí ju v istom návale



— 160 —

šialéncsti — ale najmenej reeno v žiarlivosti, lebo je cekom isté,

že mala dos príin by žiarlivou práve tak, ako i Štefánia — hrozí

ea mn pomstou a potiahne kohútik zbrane. Rudolf odpadne a ona sa

zhrozí pohadu na svoj zloin. Ona zapomenula — ale teraz dobre

poníma stav veci — všetko, o toto znaí, a následky, aké to bude ma
pre u. Láska a strach ženie ju v ieden a ten istý smer a vženie ju k

tomu istému skutku. Cíti. že nepricliodí jej nie iného, len nasledo-

va Rudolfa do vecnosti už i vypálením druhej rany z pištole alebo

použitím otravy. Faktá pred nami sa nachodiace rozhodne pouka-

zuýá na to, že dráma odohrala sa takýmto spôsobom — i dôkazy len

takto sa dajú vysvetli.

Melodramatické sostavenie je tu zrejmé ; ale tento fakt ho nepo-

zbavuje hodnovernosti. Melodrámy udávajú sa v živote práve tak,

ako sa hrávajú na javištiaeh. V asopisoch ítame zprávy o nich

skoro tak asto, ako ich vídame v divadlách. Ba o viac, v tomto pá-

de celá historka je dramatická a nemá žiadneho takého vysvetlenia,

ktoré by sme museli snád zavrhnú. Sú v nej, rozumie sa, protiviace

si možnosti. Prvý výstrel mohol by vystrelený náhodou alebo z ne-

pozornosti; a Mária Vetserova mohla ho vystreli o prvý in zata-

jenej dvojitej samovraždy. Ale to, že ho vystrelila — už i ná-

hodou alebo chtiac, i poas dákeho žartovania alebo schválne — zdá

sa by istým jestli len veríme lekárskym vysvetleniam.

Toto je všetko, o treba bolo poveda o historke. Ba toto je

snád i všetkým, o kedy bude známe o celej tragédii. Že o sa stalo

za zatvorenými dverami, to je už len ako závierkou. A každému
treba prís nazad k tomu faktu, že všetky tieto dokumentárne dôka-

zy, indiretne týkajúce sa tragédie, snadno môžu by upodozrievané.

ažkosti dokazovania v krátkosti povedané sú v nasledovnom :
—

1. Dve lekárske vysvedenia podávajú dva rozdielne opisy

rany.

2. Opisy rany, podané v oboch lekárskych vysvedeniach, lí-

šia sa od opisu grófa Nigru, ktorý nemal žiadnych príin ku oklama-

niu niekoho-

8. Vzdor tomu, že opisy rany nesrovnávajú sa s theoriou samo-

vraždy , uverejnené boly listy, ktoré zrejme poukazujú na to, že

samovražda bola zamýšlaná.
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4. Iba jeden z týchto listov, na hodnovernos ktorého nieto

žiadn;vch dôkazov, bol písaný zúmysene tým cieom, aoy zaviedol a

klamal.

5. Nieto dohody medzi tými, ktorí posudzovali pravý text

týchže listov. Versie tých listov, podaných v tejto knihe, sú nie jedi-

nými, ale bolo ich v obehu hodne viac. Sú iné, dlhšie, versie a tiež

také versie, ktoré sa líšia od tu uverejnených v rozliných podrobno-

stiach Preto ešte i v tom páde, keby sme mohli by istými, že máme
do inenia s pravými dokumentami, ostáva vždy otázka, ze i tie

dokumenty neboly opravované a nabíjané na také kopyto, a'?\y sa

liodily záujmom patriných kruhov.

Na tento spôsob tajomnos tragédie musíme ponecha c sami

sosta^H' drámu tak, aby bola hodna za nieo. Lenže súasne neslo-

bodno nám bez istého zdráhania prija asto podávanú hist ikii, že ú-

plné a konené rozlúštenie tajnosti zavreté sú vo vieden. om Hof-

burgu v jednej železnej skryni, ktorá bude vraj otvorená len po uply

nutí pädesiat rokov Nuž, a podanie toto je veru tiež nie cekom ne-

možným. Vo predsa jestvujú ešte dve tajnosti, zriedkavejšie spo-

mínané, ktoré môžu by tiež takto strážené a ktoré môžu by podané

len v ten as, ke na ne vzahujúce sa udalosti budú môc by po-

jedná-'ané históriou. Tajnosti tie sú: —
1. Jedného asu pošepkávalo sa bolo, že tragédia v Meyerlingu

bola výsledkom objavenia, že Rudolf a Mária Vetsera sú v skutono-
sti vlastný krvný brat a sestra, lepšie reeno, že František Jozef je

pravým otcom Márie. Udajná železná skrya môže tedy obsahova
soznanie Františka Jozefa k tomuto rodinnému pomeru.

2. Hovorilo sa bolo o spiknutí cieom získania uhorského trónu,

o om grófka Mária Larisch obšírne píše. Nie je tedy nemožnosou,
že v udajnej železnej skryni zavreté sú dáke tajné policajné rekordy,

vzahujúce sa na toto spiknutie.

Toto sú tie možnosti — a nikto si nemôže domyslie žiadnych

iných. A obe sú si vemi aleké. To prvé podanie, ktorému nie je

daná neobmedzená hodnovernos, zarazí každého, lebo predsa známe
nám je už, že barónka Vetserová cekom ochotne povolila milostný

pomer svojej dcéry s korunným princom Rudolfom a postarala sa

ešte i o to, aby veci v tomto smysle boly usporiadané. Keby bola
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splodila Máriu Vetserovu s cisárom, snád predsa by nebola dovolila

jednému dieau ma úbostný pomer s druhým; ba eo viac, cítila

by bola, že má "nároky" na cisára, ktorý oslobodil ju od potreby

prezradenia veci dcére takýmto spôsobom. Druhé podanie pova-

žova musíme za nepríhodné na základe tom, že jestli by bolo u-

dajné spiknutie skutone jestvovalo, tajnos jeho sotva by bola osta-

la tajnosou za tak dlhú dobu.

AJe vzdor tomu, že podania tieto sú pravde nepodobné, predsa

nie sú nemožnými. Tajná polícia vo Viedni je vemi podozrievavá a

ostrovtipná a tiež práve tak bezohadná, ako je krutá. Myšlienka,

že b ' ^olo skutone jestvovalo dáke spiknutie, hodné pomenovania

spikí ia, musí by daná na stranu pre už spomenutú príinu.

Ale idea, že hovorilo sa o om a že jestvovala obažujúca korešpon-

dencifí, nie je fantastickou. Tajná polícia otvorila snád listy a v\^:>ou-

la tajné rozhovory, ba možné je, že dostala tajné informácie o veci.

Jestli sa to stalo, v tom páde policajti iste oznámili svoje objavenia,

trebárs boly akokovek háklivými. A jestli je pravdou, že v Hof-

burgu je tá železná skrya, otvori sa majúca po uplynutí asu,

obsahujúca podrobnosti meyerlingskej tragédie, v tom páde iste náj-

dené oudú tam i na u sa vzahujúce všetky policajné oznámenia.

Bol to ale každopádne hrozný úder na Františka Jozefa, už i ve-

del o všetkých podrobnostiach tragédie, alebo neznal o nich. Ke
gróf Hoyos zavas rána na sánkach dorazil do Burgu a oznámil mu
strašnú zves, František Jozef bol cekom zlomený ?i nariekal ako

decko. Potom sa ale zase vzmužil, vydal potrebné nariadenia a vydal

na svoje "milé" národy nasledovné prehlásenie :
—

"Hlboko zronený zármutkom ku nájdenia príhodných dôklad-

ných slov, pokorne klaniam sa pred nevyzpytateným riadením

Prozretenosti, ktorej sa zaúbilo zármutok uvali na ma a na môj
ud, a prosím všemohúceho Boha udeli nám sily a odvahy na pre-

nesenie kríža a nenahraditenej ztraty."

fl^ svojmu uhorskému ministerskému predsedovi — šarhovi

Slovákov — Kolomanovi Tiszovi písal :
—

"Ztratil som všetko. Moja nádej a moja dôvera spoíval}^ v

mojom synovi. Teraz neostáva mi iné, ako smysel pre povinnosti,

ktorým úfam osta verným, kým moje staré kosti ma držia."
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V hodine tej veru skutone si mohol myslie, že kalich jeho

žiaov je plný a že kliatba spoíva na om. Ale tomu nebolo tak.

Vzdor tomu venovaniu sa povinnostiam, ktorým sa obetoval, neho-

da za nehodou valila sa na jeho hlavu. Za naším rozpovedaním o

meyerlingskej tragédii nasleduje história o tragickom zmiznutí Jána

Ortha.

KAPITOLA XXIII.

Arciknieža Ján Salvator — Jeho všestranné schopnosti — Jeho posudzo-

vanie predstavených svojich — Nenávidenos jeho u dvora — Jeho mi-

losi.ný pomer s jednou anglickou dámou — "Vy drahý arcikaziek"
— Jeho nabídnutie na vzdanie sa svojej hodnosti a vyrobenia živobytia

z uitestva rei — Jeho milostný pomer s Milly Stubelovou — Povadil
sa s Františkom Jozefom, prevzal meno Ján Orth a opustil Rakúsko.

ÁN ORTH, ako ho my budeme nazýva, nebol nikto iný,

než arciknieža Ján Salvator : brat vekokaza z Toskany —
strýko areikniežaa, ktorý sa stal ''Herr Wolfling", a

kažny, ktorá sa bola vydala za signora Toselliho. Toto

je tá odboka rodu Habsburgovcov, ktorá najviac vynikala

v revoltovaní proti habsburgovským tradíciám. A arciknieža Ján

Salvator je na prvom mieste v sozname týchto rodinných rebelantov.

On al'^ nebol rebelantom jedine v láske ; on spôsobil i nepríjemnosti

a aj sám upadol do nepríjemností o vojak a tiež o politik.

Bol on mužom všestranne vzdelaným a mnohých schopností.

Bol on nielen vojakom a námorníkom, ale i spisovateom a hudebným

skladateom. Složil bol jeden valík, ktorý sa vekej obúbenosti te-

šil n'._^len vo Viedni, ale i vo všetkých metropolách Európy. Žatým,

nazdajúc sa. že populárnos jeho skladby pochodí snád skrze jeho

vysoké postavenie a vznešený pôvod, podujal sa na skladanie hudeb-

ných kusov väších rozmerov a dával ich na verejnos pod anonym-

ným menom Tak skomponoval veké dielo, ballet pod názvom
"Les Assassins", ktorý bol dávaný vo viedenskej opere o dielo no-

vého a neznámeho hudobného skla latea. Anonymnos kusu ne-

bola by umenšovala jeho úspech, keby viedenská opera bola mala

tlaového jednatea, ktorý by sa bol rozumel remeslu, ako terajší mo-

derní Tlaoví jednatelia. Neurité pokyny, tajomné pošepkávania a
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hádania boly by malý len zvýši zaujatos a kuriozitu verejnosti a zí-

ska pochvalu u vodcov verejnej mienky. Lenže tlaoví jednatelia

nerommeli sa svojmu remeslu — ba snád ani nebolo ich v tie dni;

tak SI potom stalo, že trebárs ballet bol i dos dobrý na jedného

arcikaza, predsa nezískal si uznanie také, aké sa dáva dielam skla-

dateom z povolania. Predstavenia boly mdlé a netrvaly dlho, tak-

že arciknieža Ján Salvator dal sa na iné pole innosti.

Ešte nebol ani dobre vyrástol z chlapenského veku, už stal sa

vojenským kritikom a politickým agitátorom, vydajúc svoj prvý

pamflet o organizovanosti rakúskej armády. Toto stalo sa, ke
bol len nieo vyše dvadsa jeden roným. Jadrom jeho poznámok
bolo, že rakúsky vojenský systém je zlý a nanihodný, že rakúske de-

lostrelectvo je nespôsobné a že nestojí za fajku moky. Náhodou
v pamflete tom kritizoval i innos rukúskeho zahraniného mini-

sterstva. A zahraniný minister proti tomuto rázne zaprotestoval u

cisára s tým výsledkom, že arciknieža Ján Salvator preložený bol z

Viedne do Krakova, ako do vyhnanstva, aby nebol v ceste. Ale i v

tomto svojom vyhnanstve písal ešte viac pamfletov, udávajúc, že po-

hraniné pevnosti sú bezcenné a že minister vojenských záležitostí

nevie a nekoná svoje povinnosti. V krakovskom dôstojníckom klube

držal tiež prednášky o systéme rakúsej vojenskej výchovy, v ktorej

prednáške udal, že výchova tá je zpráchnivelá a pozbavuje vojakov

všetkej oduševnenosti a dostatoného výcviku. Preanáška tá bola

vlastne tajným a skrytým útokom na arciknieža Alberta, víaza pri

Custozze. Na tento spôsob arciknieža Ján Salvator bol zase prelože-

ný, posiaty do iného vyhnanstva, vymenovaný súc za velitea po-

sádky v Linci, v Hornom Rakúsku.

-?nád náhodou tento arcikaz bol tajným prívržencom liberaliz-

mu
;
príklady toho vidno bolo i v jeho rodine. Bol on vnukom toho

vekokaza z Toskany, ktorý zrušil bol inqusicie v svojej krajine ; a

jeden z následníkov tohto bol prvým ústavným potentátom, ktorý

uznal Francúzsko o republiku po revolúcii. Nebolo tedy ni pri-

rodzenejšieho nad to, že pre rakúskych rebelantov z roku 1848 mal

vždy len dobré slovo, trebárs i dobre vedel, že jeho privrženstvo ku
ním stretne sa u konzervatívcov s vekým odporom. Arciknieža Ján

Salvator trucoval tedy v Linci, kým úradné kruhy tmcovaly ho vo
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Viedni. alších nepríjemností narobil zase tým, že hlásil sa na u-

prázrinený tôn Bulharska bez toho, aBy si k tomu dovolenie bol

žiadal od cisára Františka Jozefa. Vyslali tedy ku n^rau korunného

princa Rudolfa, ktorý ho upovedomil o tom, že nahneval svojím

pokraovaním Františka Jozefa a že prišiel u neho do nemilosti. Ba
vykonali mu ešte i to, že ho pozbavili velitestva nad delostreleckým

plukom, na ele ktorého bol stál.

Jestli Ján Salvator a Rudolf, ako to píše grófka Mária Larisch,

sklopili svoje hlavy dohromady a pojednávali o spiklenectve cieom
dosiahnutia trónu Uhorska, toto jeho pokutovanie dobre môže by
použité za zaiatoný bod alších zradných zmätkov a nepríjemností.

Ján Salvator a Rudolf boli dobrými priatemi a boli rovnakých

náchylností. Medzi iným našli si boli i jedného "baleka" v oso-

be Heinricha Bastian, ktorý mal vynies na verejnos rozliné špi-

navosti viedenského cisárskeho dvoru. Arciknieža Ján Salvator

SJ^llpíltizoval i s milostnými pletichami Rudolfa, lebo, ako to pozdej-

šie uvidíme, sám mal také milostné pomery. Tieto faktá cekom
dobre hodia sa i na to, že tá železná kysnika, ktorú Rudolf bol dal

do opateri grófke Márii Larisch a ktorá obsahova mala kompromi-

tujúce dokumenty, odobratá bola arcikniežaom Jánom Salvatorom.

Z ro.'^hovoru, ktorý mala grófka Larischova s Jánom Salvatorom, dá

sa súdi i na to, že asi on bol hlavnou osobnosou, ktorá do spiklenec-

tva toho najviac bola zamiešaná. Z rozhovoru toho grófka Larisch-

ova uvádza v knihe svojej nasledovnú sta :

—

"Nemajte strachu," udajne hovoril jej arciknieža. "Záležitosti

vyvinuly sa o najlepšie. Vy nemôžete už zachráni zbabelca, akým
je Rudolf, ale zachránila ste môj život."

alej dokladá, že hovoril jej osi o "umieraní bez zomretia" le-

bo vraj "nabažil sa prázdnoty života." Ku tomu dokladá potom
grófka Larischka :

—

"Zomrel on bez odumretia? Myslím, že áno. A verím, že arci-

knieža, i vzdor tomu, že dôkazy protivu toho udávajú, ešte v pravý
as sa prinavráti."

A poznamena treba, že kažná Lujza z Toskany hovorí tiež

skoro to isté Jej tiež, ako i jej bratovi Leopoldovi, arciknieža Ján
Salva-for vypovedal svoje zámery v nasledovnom: —
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"V krátkom ase zmiznem, deti moje drahé, a vykonám to na

taký spôsob, že ma nikto nikdy nenájde. Ke cisár zomre, navrátim

sa, lebo Rakúsko potrebova bude moje služby."

A ona k tomu doložila:

—

''Papa bol do da svojej smrti presvedeným, že jeho brat žije.

A, nakoko asom dokazujú sa všetky veci, odumretím cisára rieše-

ná bude snád i táto tajnos, lebo Rakúsko bude potrebova služby

Jána Ortha v medzinárodných zápletkách, ktoré vtedy iste na-

stanú "

Lenže všetko toto sú len domnienky; a takéto domnieky patria

len medzi pozdejšie stanice dejepisu. Uritým faktom, ktorý tu tre-

ba poznamena, je to, že arciknieža Ján Salvator rukolapne pre-

svedil sa o nenávisti a nemilosti Františka Jozefa, preto žiadal

a obdržal od cisára Františka Jozefa povolenie k vystúpeniu zo

služby rakúskej armády, odtiahol sa do súkromného života a v ticho-

sti si žil v kaštieli Orth na brehoch Graúndenského jazera. Ale jeho

postavenie a ašpirácie medzi tým asom boly skomplikované ú-
bostnou záležitosou, ktoú mal s jednou arokrásnou balletnou ta-

nenicou.

Nebola toto jeho prvou úbostnou záležitosou. Prvou ženskou,

ktorá uila arciknieža Jána Salvatora milova, bola Angliankou.

On spoznal sa s ou na jednom parníku Rakúskeho Lloydu poas
plavby z Port Saidu (stanica Suezského prieplavu na ervenom
mori) do Terstu, ke bol ešte len drienym husárskym poruíkom.
Jeden z listov, ktoré jej bol písal, dostal sa do rúk takého, kto sbiera

takéto veci. A už ten list sám ukazuje, že arciknieža Ján Salvator

už vtedy oddával sa snom, sneným tak mnohými Habsburgovcami, o

odletení od prepychu a pompy k vôli venovaniu sa statoným sna-

hám a dokázaniu sa schopným vyživi rodinu prácou svojich rúk a u-

mu, ako ktorýkovek iný pozemšan. List ten zneje :

—

"Najúbeznejšia zo všetkých anjelských diev! Na vás musím
ztrovi všetky výrazy vzbudenia lásky. Vy ste mojou najmilejšou

láskou, mia cára carissima, ma petite chérie, moja najsladšia ruža.

Prv, než som sa stretol s vami, astejšie som si domýšlal, že som
zaúbeným, ale to ma len tak klamalo. Vy napate dušu moju, ako

nikto predtým. Nachodím sa v zúfalosti, nakoko povedali mi, že
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nesiniem vám venova viac pozornosti. Moja vysoká hodnos a ro-

dinstvo s cisárom stojí nám v ceste. Bolo by tomu tak, keby som

nevedel, že medzi sedemdesiatorakou rodinou stojím ako palec oje-

dinelý na opustenom koniari vrchu. Nenávidím svoje postavenie

a rozhodnutý som ži, ako má jeden muž ži a nie ako biedne stvore-

nie, ktoré treba lyžicou kmi od kolísky až po hrob. To závisí je-

dine od vás, že i mám osta 'arcikažíek' alebo nie. Hovoríte o

zarmútenom živote Penny Smith-a. Áno, bol to smutný, biedny

život; ale preo? Princ z Kapuy nemal toko mužskosti, aby šiel pra-

cova za živobytie svoje a svojej ženy. Ja som odhodlaný vysaho-

va sa do Austrálie, kde som si istý, že postavím sa na nohy. Mô-

žem by riaditeom divadla, uiteom francúzštiny, neminy, talian-

iny, alebo môžem by kurátorom zverínca alebo botanickej záhrady,

alebo môžem by uiteom jazdectva. Ale i bez toho, aby som mu-

sel ís až do Austrálie, môžem zájs len do Talianska a tam sa môžem
oženi s dievaom po mojej vôli. Ja som rodeným Toskanom a zá-

kony vekokniežacej rodiny sú tam mtvou literou. Natoko vy ni-

kdy nemôžete by arcikažnou, ja budem len blaženým, ke môžem
sa vzda arcikniežatskej hodnosti, ale úfam, že budem navždy vaším

drahým arcikažíkom. JOHANN.

".
. . , alebo, nakoko úbi sa vám moje talianske meno, Giovanni

— ale na žiaden pád nie (Don) Juan."

Tento list je, v skutonosti, pozoruhodným dokumentom. Je

on ale toho druhu dokumentom, ktorý nikdy nemôže prekvapi, ke-
že vieme, že pochodí z pera Habsburgovca — a nemá snád ani vtedy

prekvapi, ke pochodí z pera lena ktorejkovek kráovskej alebo

cisárskej rodiny. V dome Habsburgovcov, ako i v mnohých iných

kráovských a cisárskych domoch — zvláš ale u Wittelsbachovcov

a neaf olitanskych Bourbonovcov — nachodíme mnoho mužských a

ženských lenov, ktorí mali vekú váše v pravej a passionátnej láske

s umi toho najnižšieho rodu, alebo aspo s umi strednej obian-
skej triedy.

Na rýchlo môžeme spomenú za príklad španielsku kráovnú
Kristínu, ktorá sa vydala sa svcjho prostého vojaka Muoza,
syna jedného madridského predavaa tabaku; sestra kráovny
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Kristiny, kažná de Berry, vydala sa druhý raz za nepatrného di-

plomatu, Liicchesi-Palli, a mala hodný poet' detí; môžeme spome-

nú i arciknieža Jána, ktorý sa tak blažené oženil s dcérou jedno-

duchého dedinského poštára; arciknieža Heinrich oženil sa s jedno-

duchou herekou, Leopoldinou Hoffmann, a len potom cisár povýšil

ju za grófku Waldeck.

Toto boly príklady — rozumie sa, že je ich ešte celá kopa — a-

kýeh sa pridržal i arciknieža Ján Salvator. Ale list tento, ako i

alší vývin vecí, dokazuje, že táto láska sa mu nevydarila. Táto

anglická dáma, zdá sa, neúbila ho pre neho samého — nevidela

žiadnt-j potechy a žiadnych skvelých výhadov v tom, aby sa stala

nevestou jedného uitea reí, alebo uitea jazdectva, alebo kurátora

zverienca niekde v Sydney alebo v Melbourne. A môže by i to, že

bola dos múdrou sama pre seba a nesadala tak snadno na lep.

Habsburgovci k volí svojím kuriozitám niekedy chytia sa k rozli-

ným veciam a vynachodia si rozliné zamestnania. Len pred nie-

koko rokami sa stalo, že Erantiška Jozefa žiadali, aby spravil nieo
za jedného Habsburgovca — jedného z potomkov arcikniežaa Erne-

sta — ktorý na toko upadol (možno ale poveda, že vyšvihol sa), že

stal sa hlavným kelnerom v jednej kaviarni v Budapešti. Tá angli-

cká dáma, ktorej arciknieža Ján Salvator suboval manželstvo a su-

boval i to, že bude ju živi statone z práce svojich rúk, iste vedela

i o tom, že aká vrtkavá je láska takýchto pánov.

Táto anplická dáma nevydala sa ale za arcikniežaa — z listu

toho zdá sa, že jej matka robila priekory takému satku; ale on so

svojej strany tiež nezadržal slovo a neostal k volí nej slobodným,

alebo, ako to pozdejšie udalosti ukazujú, nedal sa subamí viaza.

Kažná Lujza z Toskany píše o tom, že Ján Salvator chcel si ju

(Luj/u) vzia za ženu, svoju neter, ktorá sa pozdejšie stala ženou

signora ToseUiho. Toto ale nepatrí teraz k veci. Zdá sa, že on kaž-

dopádne chcel by pod kontrollou. Každému prichodí o om my-
slie eo o takom Habsburgovi, ktorý revoltoval proti ženbám v ro-

dine. Ale všetci zase vieme, že zastihol ho osud, v takom sentimen-

tálnom smysle, poas polovaky s jeho konpanmid-ôstojníkmi v oko-

lí Semmeringu. Lepší básnický obraz o tomto nikto nemôže si pred-
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stavi nad ten, ktorý podáva spisovateka jelio života, Madame de

Paucigny-Laucigne, ktorá píše :
—

''Bol to jedným z tých momentov, ke udská duša cíti potrebu

dákeho slúenia sa a obcovania s tajomstvami prírody. Arciknieža

blúdil po jeho obúbených potuánkach, po diskrétnych úkrytoch, ka-

de jeho sprievodcovia nikdy ho nenasledovali. Zrazu nájde sa v prí-

tomnosti jednej devy, ktorej utešené tvary a jej dumný pohad upú-

taly jeho pozornos. Mala vemi milé, vúdne oi a jej rtíky skrive-

né boly trocha k stálemu úsmevu. Ako bol dopoul rozhovor jej s

rodimi, zazdalo sa arcikniežati, že jej zvuný spevavý hlas mu je

už dávno známym, taký mal dojem na každého, kto ho poul."

Ovšem, v okamžení tom nestalo sa ni. Arciknieža prešiel ta-

dia bez prihovorenia sa, hrdý ku prihovoreniu, trebárs, ako sme to z

práve preítaného listu vyrozumie mohli, i ažko jeho hrdosti veri.

Ale nezabudol na toto. Potom píše tá istá spisovateka ku tomuto

predmetu nasledovne: —
'

' Jeho myšlienky prichodily nazad, znovu a znovu, ku dievati, kto-

ré sa mu zjavilo bolo za takých poetických okoností toho jasenného

súmraku. Chcel vedie, že kto je ona. A ke prezvedel sa o tom,

že býva vo Viedni, kde bydlila so svojimi rodimi, že jej meno je Mil-

ly Stúbel a že je zamestnaná o umelkya vo viedenskej dvornej o-

pere, hadal a našiel príležitos ku tomu, aby sa sišiel s ou znovu.

Za každým sa s ou znovu sišiel, bola to skutoná potecha pre neho

pozorova tú pôvodnú a pútavú krásu tejto nadanej devy. V krát-

kej dobe oboznámili sa natoko, že celé hodiny vysedeli spolone. A
bola to tá nevyslovitená rados z muzikálnej harmónie, ktorá ich spo-

lu viazala, ba ešte MiUy bola viacej ou viazaná. Ve hudba je moc
výslovnejšou, než sú samy slová."

A nie ažko je toto i uveri ; ve v tomto ohade všetci Hubsburg-
ovci sú si rovnakí. Jeden za druhým nachodili spôsoby dosta sa me-
dzi nižšie triedy udu, s dôkladnou úprimnosou a jednoduchosou
zaujímajúc sa o osud a zaújmy prostého udu. Niekedy tieto sú až

domácimi, ako na príklad v prípade arcikniežaa Karola Ferdinanda,

ktorý bol suboval manželstvo v kuchyni. Niekedy sú zase z umele-

ckých pohnútok, ako v prípade kažny Lujzy z Toskany,ktorá sedela

pri klavíri, ke prvý raz hovorila o láske ku signorovi Tosellimu.
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Nebolo tedy nie zvláštneho v tom a šlápal len v šlapajoch lenov svo-

jej rodiny i arciknieža Ján Salvator, ke zabudol na svoju vysokú

hodnos, len aby sa raôhol shovára o hudbe a jej kritike s jednodu-

chou balletnou tanenicou. A i to bolo len chodenie v rodinných

šlapajoch, že z rozhovorov tj'ch vyvinula sa medzi nimi pravá láska.

Hovorili i o satku. Tejto rakúskej tanenici z operi práve tak,

ako i tej anglickej dáme, hovoril Jín Salvator o svojich sehopn'.--

stiach a spôsoboch vyrobenia svojho vezdejšieho chleba tými naj-

sladšími slovami — lenže tejto tanenici nehovoril už, že vyžije z

uitestva rei alebo z tútorstva zverincov, ale suboval jej, že vyži-

je o kapitán dákej obchodnej lode. V skutonosti boly to len

daromné rei, nakoko v bankách mal uložené dos peazí na to, aby

tak seba ako i svoju ženu v pohodlí alebo až v prepychu mohol ži-

vi. Lenže on chcel sa vmieša do tej jednoduchosti povšedného ži-

vota, na seba chcel sobra podiel v práci, a ženba mala by len iast-

kou všetkého Nehovoril ale hlúpe cigánstva, lebo v skutonosti pre-

šiel cez zkúšku a mal vysvedenie námorníckeho kapitána. Tak stály

jeho záležitosti, ke, onedlho po m^yerlingskej tragédii, mal posled-

nú svadu s Františkom Jozefom.

Že o bolo príinou ich poslednej svady, to ani dosavád nie je

riešeným. Z toho, o grófka Mária Larisch podáva, dá sa súdi na to,,

že príinou bolo asi spiklenectvo na dosiahnutie uhorského trónu.

Kažná Lujza podáva vec ale iná, udávajúc za príinu svady to,,

že František Jozef nútil ho odvola tie urážlivé slová, ktorými sa vy-

slovil o arcikniežati Albertovi, ale Ján Salvator odoprel to od-

vola.

Možné je, že obe podania sú pravdivé. A pravdepodobné je i

to, že ku svade dopomohol i pomer arcikniežaa k balletovej tane-

nici, ktorú si chcel za ženu vzia. Celú scénu kažná Lujza, ktorá

ju poula asi od samého arcikniežaa, opisuje nasledovne:

—

"Strýko Ján povedal cisárovi rovno do oí, že radšej vystúpi

7. armády a opustí dvor, než by si dal diktova od niekoho, ba na-

posledy vyslovil sa v tom smysle, že mu ani najmenej nezáleží na tom,

že i je lenom panujúceho domu alebo nie. Za týmto nasledoval

výbuch i>ríkrych slov s oboch strán a strýko, nevediac sa opanova
vo svojej zlosti, strhol so svojej blúze rád zlatého rúna a hodil ho
k nohám cisára."
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Snadno si môžeme domy'sle, že cisár bol hrozne napajedený nad

takouto drzosou a bol len tvrdším ešte vo svojej neústupnosti, ke
niektorí z lenov rodiny za Jána Salvatora orodovali. A ke za tým
arciknieža sa osvedil, že chce sa vzda svojej hodnosti a titulov, že

chce prevzia na seba meno '

' Ján Orth '

' a opusti Rakúsko, vtedy

František Jozef odpovedal, že môže si vybra akékovek sa mu len

pái meno a že môže ís kdekovek sa mu len zachce, ale pohrozil sa,

že jestli by sa dakedy opovážil vráti, že vydal rozkazy, aby bol

hne areštovaný rakúskou políciou, akonáhle by prekroil hranice.

Za talýchto okoností odcestoval z Viedne ; a Milly Stúbel vzdialila

a s ním. Nemohol sa s ou sosobáši vo Viedni, ani v celom Ra-

kúsku, ale súbil jej, že sosobáši sa s ou v Londýne.

KAPITOLA XXIV.
Ján Orth — Bol on v spiklenectve s Rudolfom? — Indirektné potvrdenie

údajov grófky Márie Larisch — i sa Ján Oorth skutone oženil s Milly
Stubelovou? — Dôkazy tohto nemôhly by nájdené — Listy Jána Ortha,
písané v predveer jeho odcestovania do Ameriky — Lo Jeho zmizla
pri ape Hom — Je Ján Orth skutone mrtvý? — Vyšetrovania prí-

iny, vedúcej k uvereniu, že ešte vždy žije,

D TERAZ arciknieža Jána z Toskany budeme nazýva pra-

videlne len Jánom Orth-om. Tak prevzatie tohto mena, ako

i alšie jeho dobrodružstva zakrývajú chmáry neistoty.

Všetko poukazuje na to, že prevzal toto meno na seba a

striasol blato Rakúska so svojich topánok, ako sa mu len

páilo. Teraz nepotrebujeme tých, ktorí udávajú, že jestli nebol by

sa vzdal svojej hodnosti, že bol by jej pozbavený býval a že odišiel do

vyhnanstva sám od seba len preto, že cisár hrozil mu vyhnanstvom.

Vyprávanie kažny Lujzy z Toskany nepomôže nám mnoho.

Kažná Lujza zná len o tom, o jej povedal jej strýko a on podistým

nepovedal jej toho mnoho. Vyplatí sa jej ale dôverova pre tú za-

ujímavú scénu v úradovni Františka Jozefa ; to je ale všetko. Ke
bola to poula, vtedy bola ešte len dvadsa-roným dievaom a ne-

bolo tedy potreby, aby tajné príiny toho výstupu vyjavené boly

pred ou. Ale mnoho svetla nedoznáme sa ani z historky grófky

Márie Laris<íhovej o spiklenectve na zmocnenie sa trónu Uhorska,
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jestli by sme mali prija jej versiu o tejto historke. Ve, jestli

všetky na toto spikleiieetvo sa vzahujúce dôkazy malý sa nachodi v

tajomnej železnej kysnicke, v tom páde František Jozef neznal by

bol o nich nioho a tak Ján Orth nemal by' sa bol oho obáva, keže
kysnika tá nachodila sa v jeho rukách.

Otázka je ale, že i všetky dôkazy, vzahujúca sa na tože spikle-

nectvo, nachodily sa v tej železnej kysniške ? i istá jejích iastka na

dáky spôsob nedostala sa do rúk rakúskej tajnej policie? Toto je náš

problém. A eekom užitoné bude vráti sa nazad ku z iiasíky zapo-

menutým pokynom, ktoré spomína grófka Larischova.

Vec túto treba nám i vykona. Posudzovatelia knižky grófky

Márie Larischovej, ke táie prišla na trh, písali boli, že jej podanie,

spojujúce zrqiznutie Jána Ortha s meyerlingskou tragédiu, už i to

bola pravda alebo nie, je novotou. Predpokladáme toto bolo ale

mýLoe. Grófka Larischova dopala len podania— nevedie, i prav-

divé —' v tom ase koujúce. Podania tie môžeme nájs i v knižke,

vyšlej pred desáCroím v Spojených Štátoch pod názvom ''Súkrom-

ný život dvoch cisárov : nemeckého Viliama 11. ^ takúskeho Františka

Jozefa.", ktorá bola ale písaná, ako to sám vydavate soZnáva, ešte

roku 1899. Knižka táto nepožíva žiadnej vážnosti. Nikto sa neodva-

žuje ku nej siaha pre jej mnohé "vnútorné informácie". Má ale

aspo tú hodnotu, že rozpisuje sa o záležitostiach toho žasu. O te-

raa sä nás týkajúcich veciach píše medzi iným :
—

•'Poznamena možno, že jestvujú podania o zmiznutí arciknie-

žaa, ktoré ešte nikdy neboly uverejnená Spojujú ony jeho vyhnan-

stvo a jeho zmiznutie z pomedzi «lenov rakúskej pisárskej rodiny cj

meyerlingskou tragédiou a so smrou korunného prin»ca Rudolfa.

ažko je vypoíta jejícM pôvod a pravdivos, vynímajúc toho, o som

už bola spomenula, že totiž dvaja árcikniežata mali už medzi sebou

svadu a len zakroením cisára znemožnené im bolo svies súboj medzi

sebou. Preto nemôže by ani rei o tom, žeby sa boli radi mali. Ba o
viac, aroiknieža Rudolf zomrel v Meyerlingu da 30. januára 1889;

arciknieža Ján Salvator opustil Rakúsko a vzdal sa svojich vojen-

ských a lenom panovníckej rodine patriacich hodností behom toho

istého roku za tým, ako bol suspendovaný z velitestva vojenskej diví-

zie, o stalo sa asi v ten as, ke udala sa i tragédia v Mej»erlingu."
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Tu je vážnou tiež len sama poves. Že o uzatvára pisateka, to

nemení na veci. Pokynutia, že Ján Orth mal bezprostredné spojenie

so smeou Rudolfa, je niím iným, než omaiovaním a ocifrovaním po

dania. udia iste museli sa pozastavova nad tým, že aké spojenie

mohlo ma zmiznutie Jána Ortha s Eudolfovou smrou, jestli by sa

Ján Orth nebol dopustil dákeho zloinstva. Grófka Mária Larisch

podáva veci tak, že domnienku túto obehodí. Ale podáva i svadu

dvoch arcikazov. Da nej bola to svada medzi dvoma spikleneamj

— jeden snažil ka dosta v pred a druhý bál sä osta pozadu. A
trebárs píše na jednej strane svojej knižky, že tajnos spiklenectva za

tvorená bola v tajomnej železnej ky'snike, na inej strane knižky už

zase spomína, že do záležitosti zainiešaní boli i ministri. Tento

fakt spomínaný je v rozhovore, ktorý mala s grófom Júliusom An-

drássym. O rozhovore tom píše grófka Larischka :

—

"Gróf Andrássy zretedelne vypovedal, že tragédiu zapríinilo i

nieo iné mimo milostnej drámy. Arciknieža Ján potvrdil túto výpo-

ve T, záležitos železnej kysniky mi je úplným dôkazom tohto."

Isté je, že gróf Andrássy znal o veci nieo, ale nedržal za mú-
dre, aby hovoril grófke Larischovej o tom, o znal. Ale o zase on

znal, o tom iste mal vedomos i cisár František Joz^f . A to, o oba-

ja znali o veci, postailo asi ku tomu, aby Jána Ortha poslali do vy-

hnanstva i so všetkými, od neho povsta mohucimi, nebezpeenstva-

mi. Úsudok tento, trebárs je i pravdepodobným, j*e pšedsa nedo-

siahnuteným.

A tak iste nie je dosiahnutená istota ani ohíadom udajnej ženby

Jána Ortha s balletnou tanenicou, Milly Stúbelovou. Zprávy pou-

kazujú na to, že sosobášil sa s ou v Londýne. Lenže nikto z tých,

ktorí zprávu tú podávajú, nevidel ''svadbu''. Hadali takýchto,

ale bez výsledku. Každý si môže namýšla, že dáka svadobná cere-

mónia — trebárs už len i z etikety— bola niekde odbývaná ; ale bola

ona ceremóniou bez právnej hodnoty. Ku akejsi istote prichodíme

len vtedy, ke je re o cestovaní Jána Ortha do nového sveta, do
Ameriky, kde vybral sa na svojej vlastnej lodi "Sainte Marguerite",

da 26, marca 1890. Na cesti tú vy;dal sa skrze Švajiarsko; a

poas jeho posledného sa zdržovaní* vo Švajiarsky vymenili si po-

sledné listy s Františkom ÍTozefom. O tomto podal zprávu w asopi-

se "Berliner Tagbla'fet" maršal Czanadez, ktorý bol vtedy pridelený-
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ku vojenskému kabinetu cisára. O veci tej maršal Czanadez medzi

iným píše :

—

"Ján Orth sotva bol prekroil hranice Austrie na ceste do Švaj-

iarska, ke cisár nariadil mi, aby som sa ponáhlal za ním, doruil

mu jeho list a nahovoril ho k tomu, aby sa vrátil nazad do Viedne.

Ja som vykonal svoju missiu, ale nebol som vstave vplýva na arci-

knieža. On povedal mi, že praje si ži zo svojich súkromných dôchod-

kov a tak, ako sa jemu zapái.

Hovoril, že má hotových peazí v obnose 70,000 zlatých a že

obnos ten zamýšla uloži do podniku, ktorý sa mu bude najlepšie

vj^pláca. Vidiac, že na moje argumentovanie nechce poúva, vy-

tiahol som z vrecka list Františka Jozefa a odovzdal som mu ho. Len

tak letkom preítal list a zbledol. Trasúc sa od vzrušenia, vrátil mi

list nazad a ukiazal mi jeden jeho odsek v ktorom mu cisár píše, že

jeho vzdanie sa hodnosti arcikniežaa bolo prijaté, ale aby sa neopo-

vážil ešte dakedy nohu svoju položi na pôdu Eakúska-Uliorska.

Tým sa i rozhodla moja missia. Vrátil som sa do Viedne. Pove-

dal som cisárovi výsledok mojej cesty a upovedomil som ho o podrob-

nostiach môjho rozhovoru s areikniežaom. Cisár nespravil na to

žiadnej poznámky "

Toto zdá sa nám by trocha spleteným. Doruite listu, v

ktorom Janu Orth ovi zakazujú vráti sa nazad do Rakúska, veru so-

tva dostal úpravy na to, aby ho nahovoril k vráteniu sa. Z toho dá

sa vycíti nedôslednos. Zo všetkého dá sa uzatvára len na to, žft

jestvovalo isté vyjednávanie i vtedy, ke Ján Orth už prekroil bol

hranice. Musíme vybra, o sa len dá z tejto nedokonalej infor-

mácie. A tiež musíme vybra, o sa dá — a oho je veru nie moc —
z listov, v ktorých sa Ján Orth lúi od svojich priateov. V jednom
svojom liste, ktorý písal 8. decembra 1889 istému Herr Heinricho-

vi, proti vykladaniu jeho držania sa: —
"Dávam vám svoje estné slovo," (píše Ján Orth) "že môj pomer

voi nášmu vznešenému a dobrotivému panovníkovi sa v niom ne-

zmenil. Nemožnos môjho vrátenia sa nazad ku armáde, nakoko
to bolo mojím rozhodnutím, nesmie by za nieo podobné považo-

vaná . . ,

". . . . František Jozef v tejto záležitosti zachoval sa o šachet-

ný, spravodlivý a gavaliersky panovník. Z ruky M. Czanadeza,
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náelníka vojenského kancelárstva, obdržal som list, v ktorom po-

vouje moju žiados. Ale list ten zakazuje vráti sa mi do mojej do-

moviny bez zvláštneho k tomu dovolenia. Ale trebárs podmienka
tá je ažká, spoznávam, že ona predsa nie je taká prísna a prehnaná.

Žiadna panujúca rodina nemôže predsa dovoli, aby Jej niektorý

len žil prostým obianskym životom vo svojej krajine bez cisárovho

dovolenia.

"Znepokojovalo ma len nariadenie, ktoré vydalo ministerstvo

okolo cisárovej osoby, aby som sa stal obanom Švajiarska. o za

krutá dilemna je to ! Z iastky žiadal som si dokáza svoju pova-
nos voi cisárovi, jednaním da jeho želania. Z druhej strany ale že-

lal som si by i alej jeho poddaným nielen preto, že som prechovával

úctu voi jeho starej osobe, ale i z príiny tej, že som si prial by i

naalej obanom svojej rodnej vlasti. Preto appeloval som na ve-
kodušnos cisára. Ale, vyše mesiaca nedostal som odpovede, že i i

naalej môžem by Rakúšanom, alebo nie."

List tento zrejme písaný bol len pre verejnos, pre jej zavedenie,

a preto bol i uverejnený. Bol on viac manifestom, než dôverným sde-

lením — bol on urený Austrii poveda nie síce pravdu, ale len to,

o Ján Orth chcel aby bolo prijaté za pravdu. Potom pokrauje o

svojich zámeroch zadováži si svedectvo lodného kapitána a píše po-

etický :
—

'Moje snahy a moje sny podistým ztratia sa medzi vlnami oce-

ana. Ale nie myšlienky, ktoré opatrujem vo svojom srdci. i budem
blaženým? To neviem; ale som aspo uspokojený, že nemám žiadnej

príiny k obanovaniu toho, o som spravil. o by sa stalo zo ma,
keby som prijal švajiarske obianstvo? To veru tiež neznám. as
hlivenia a prázdnych snov už prešiel ....

".
. . . i treba mi ešte doklada, že keby som sa i stal Švajia-

rom, že moje srdce a duša prislúchaly by i naalej úplne len Ra-

kúsku ?

"Slová moje sú sná výsledkom chorobnej roztržitosti. Ale

akokovek sa vec má, ja neukrývam myšlienky svoje pred nikým a

pridžam sa tej nádeje, že svitne ešte de, ke moju vernos ku mo-

jej vlasti budem môc dokáza skutkami. Nespokojnos moja je ve-
ká, zvláš ale preto, že plány' moje nemôžem tak skoro uskutoni."
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Nachodí sa po om tiež niekoko pozdejších listov. V jednom z

nich, písanom v predveer odchodu, ítame :
—

"Dnes lúim sa s Európou — štvrtinou zemegule, na ktorej pre-

šumely mi nad hlavou prvé roky môjho života. A teraz zaínam spo-

znáva, v tieni mojej starej zástavy, podnikanie mojej cesty do nové-

ho sveta. ažné bárky, akajúce na ma, pomalý a ticho vytiahnu

moju lo von na more, bez všetkého strielania salvi. Tak budeme

plu dolu Temžou, tou zlatou Temžou. O niekoko hodín vypneme

naše plachty a octneme sa medzi hmlou a dažom."
Poslednv list písaný je už za tým, ako dorazil do Južnej Ameri-

"Co som pre z Viedne, všetko nachodím takým pokojným. Moja
vernos k otine nemôže by otrasená. Zo širokých vôd oceana posie-

lam jej pozdrav."

To je jeho posledné pokynutie. Z listov tých málo o iného vy-

svitá okrem jeho vernosti ku Habsburgovcom. Herr Heinrichovi pí-

še na ten istý spôsob, akým tónom hovoril i grófke Márii Larisch a

kažne Lujze. Táto posledná píše o om, o sme už boli letkom

í spomenuli, ešte nasledovne :
—

"Môj strýko hadel na nás súcitne, lebo všetkým nám ihraly

slzy' v oiach pri pomyslení, že utratíme našu láskavú a znamenitú

rodinu, a on vtedy povedal chladnou vážnosou: "Treba mi zmiznú,

milé deti moje, a ztratím sa na taký spôsob, že ma nikto nikdy ne-

nájde Ke cisár zomre, vrátim sa, lebo vtedy Rakúsko bude po-

trebova moje služby.
'

'
' Prial by som si, Lujza a Leopold, keby ste mohli ís so mnou,

lebo my traja mohli by sme ži spôsobom, ktorý sa nám najlepšie ho-

dí. Rozumie sa ale, že je to nemožným a naše cesty sa tu rozdeujú.

Yy obaja vypracujete si svoje urenia, ale všetci musíme sa sta sila-

mi, ktoré kedysi budú pocítené'."

Tu si domýšlame, rozumie sa, že kažná Lujza si len namýšlala,

ako by si tieto veci bola zapamätala. Chce, aby sme jej verili, že

pea tajomnosti uderená bola na jej obrvách už v jej mladosti a že

tento tajomný muž z radu Habsburgovcov spoznal v nej už v jej

útlom veku jemného ducha. Snád spoznal a možno, že ani nie — to

nemení ale na veci. Jedná sa len o dojem, aký Ján Orth po sebe za-

nechal — dojem muža s príšernými tajomstvami a aleko siahlymi
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zámerami, ktoré bolo bada na om, ale ktoré nikomu nesdelil. Ta-

ký dojem uinil i na grófku Máriu Larisch, ke bozkal jej ruku a

nechal ju sta samotnú v jednu tmavú noc na viedenskej Ring Stras-

se, o om píše medzi iným :
—

"Pozorovala som Jána z Toskany, ako vošiel do hmly a ztratil

sa v tme noci. A ke ítala som pozdejšie, že sa zatopil v mori, spo-

menula som si na onú noc vo Viedni, ke sa rozlúil so mnou. Zomrel

on bez odumretia? Myslím, že áno. A verím, že areiknieža, i vzdor

protivu toho ukazujúcim dôkazom, vráti sa, ke mu k tomu príhodný

as nadíjde."

Ale o sa s nim vlastne stalo?

Skutone známych faktov o om je vemi málo. Lo "Sainte

Margueritte '

', ktorú nespravoval Ján Orth, ako to kažná Lujza bo-

la písala, ale ktorú viedol kapitán Sodich, odplula bola 26. marca
1890 a skutone i dorazila do prístavu La Piata. Tu najaté bolo nové

mužstvo a lo, pod vedením samého Jána Ortha a s Milkou Stiibe-

lovou medzi eestovatemi, pohla sa na alšiu cestu do Valparaiso. Y
tie asy práve hrozné búrky zúrily na južných morách, zvlášte ale

okolo južného pobrežia Južnej Ameriky. Tvrdené bolo tedy, že lo
potopila sa i s jej kapitánom a všetkými, ktorí sa len na nej nachodi-

li. Ale nádej, že niektorí sa predsa zachránili, ani vtedy nebola ešte

opustená. Myslelo sa, že lo stroskotala sa niekde na brehoch dáke-

ho opusteného ostrova, akých sa hodne nachodí pri Cile, na takom
ostrove, ktorý nemá ani žiadnych spôsobov na vylodenie a ktorý
nemá žiadneho spojenia s ostatným svetom. Takéto veci stály sa bo-

ly iným lodiam, preto predpokladalo sa, že takéto nešastie prihodilo

sa i lodi "Sainte Margueritte." Na tomto základe Don Agostino A-
royo, poslanec republiky Cile vo Viedni, na tento spôsob odôvodo-
val celú vec. František Jozef vyslal tedy jeden križiak ku brehom
ile, ako mu to bolo radené. Všetko toto bolo ale bez túženého vý-
sledku. Križiak plával okolo všetkých ostrovov, prehliadol všetko,

o sa len dalo, ale nenašiel veru nioho. More držalo svoju tajnos
a tajomstvo Jána Ortha ostalo i naalej len tajomstvom.

Tu potom zase zaaly pacova» rozliné rozprávky, povedaky,
udávajúce, že Ján Orth ešte stále žije.

Boli udia takí, ktorí tvrdili, že lo "Sainte Margueritte" ne-

zahynula na mori, ale že dané jej bolo iné meno a že sa niekde ztra-
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tila, alebo, že vošla do iného prístavu, ale nie do takého, do ktorého

sa bola vybrala. Týmto mienkam tiež nedostalo sa hodnovernosti,

lebo nebolo nikoho, ktorý by ich bol dokázal. Lo táto nemohla za-

hynú na takých miestach, kde by o jej zahynutí nikto nebol vedel.

Ani nikto si nemôže domyslie nieo takého, aby aspo jeden lovek
z nej nebol býval zachránený, ktorý by iste podal nieo na objasne-

nie celej záhady.

Ba o viac, dozor na morách je vemi prísny, takže zahynutie dá-

kej lode je v skutonosti holou nemožnosou. Každý námorník je

sám v sebe i námorným detektívom, ktorý zná každú lo, trebárs by
hne i nevidel jej meno napísané na nose. Teória jej zahynutia ne-

mohla tedy obstá. Hne za tým vymyslená bola tedy druhá teória,

udávajúca, že lo "Sainte Margueritte" síce sa potopila so všetkým
jej mužstvom a cestovatermi, ale že vtedy Jána Ortha nebolo na lodi.

Túto teóriu zastáva i kažná Lujza, ktorá o veci tej pise

:

'

' Hlavný dôstojník lode došiel do Salzburgu schválne k vôli to-

mu, aby sa shováral s mojim otcom. A tento lovek mi hovoril, že on

je presvedeným, že Ján Orth žije a že nikdy neodišiel z Valparaiso.

Opísal mi cekom podrobne, že staré mužstvo pozorovalo, ako lo^

"Sainte Margueritte" odplula v nonej tme a že muž, ktorý stál na

veliteskom moste, zaobalený do vekého kabáta, nebol Ján Orth,

ale dáky jemu podobný lovek. Mužstvo lode vrátilo sa do Terstu

a jeden námorník zo starého mužstva lode rozhodne tvrdil, že lo
nezahynula na mori."

Z tohto sa vyvinuly potom rozliné povedaky, rozprávky, a v

krátkom ase i celé legendy. Týchto povedaiek je vemi mnoho, ho-

voriacich to, i to, a z týchto povedaiek vyberieme aspo niektoré

:

1. Istý návštevník jedného španielskeho kláštora spoznal Jána
Ortha v mníšskom rúchu.

2. Jeden Francúz, ktorý sa bol vysahoval do Argentíny a do

Francúzska navrátil sa bol roku 1893, udával, že s Janom Orthora

stretol sa bol v Buenos Ayres a pozdejšie zase v meste Rio Quarto.

3. Jeden oban z Tersta tiež tvrdil, že s Jánom Orthom stretol

sa bol v Buenos Ayres.

4 Jeden polárny cestovate tvrdil, že s Jánom Orthom stretol

sa Doas svojej výpravy k južnej toni a tam sišiel sa s ním v kra-
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joeli veného snahu a adu, nosiaceho so sebou znakovú knižku, na

ktorej bol vytlaený so zlatorezom erb habsburgského rodu.

5. Istý cestovate v okolí Chaco našiel Jána Ortha ži v osame-

lej kutici šestnás mí od najbližšieho domu na hraniciach republiky

ile v Južnej Amerike. On udával, že volá sa Friedrich Otten; ale

otázny cestovate je presvedený, že meno to je falošné a znal, že kto

sa skrýva za ním.

Niektoré s podaní týchto sú pravdepodobné, ale väšina je-

jích nie. Každému ale najviac nápadným je to podanie, v ktorom

Ján Orth udávaný je za Friedricha Ottena, alebo, ako to niektoré

versití podávajú, za baróna Ott. Ale ešte jedno podanie, ktoré do-

savá ešte nikdy nebolo verejnosti podané tlaou, môžeme tu pri-

loži. Istý pán, plynné hovoriaci anglickú re, ale s nemeckým prí-

zvukom, bol v Anglicku len pred niekoko rokami u jedného lon-

dýnskeho všeobecne známeho pravotára, prostredníctvom ktorého

vyjednával s rozlinými poprednými knihvydavatemi. Pravotár po-

volal pána Eveleigh Nash-a, aby sa s otáznym pánom dohovoril oha-

dom vyda sa majúceho diela. Medzi reou neznámy pán prehovoril

nieo, do oho zamieal slová ''moja neter". ''Na ten spôsob vy

musíte by arcikniežaom z Toskany," poznamenal na to dôvtipný

pán Nash. "Som," odvetil tajomný cudzinec a za tým prešla re
na literárne záležitosti. "Nemôžem písa svoj životopis pod vlast-

ným pravým menom," hovoril cudzinec, "ale jestli si prajete ma
rozliné zaujímavé historky o habsburgskom rode, ja vás môžem bo-

haté zásobi s nimi."

Vyjednávanie pri tomto bolo pretrhnuté, ale nedávno malo zase

svoje pokraovanie. Do Londýna došla bola zpráva, že ten istý

cestovate navštívil i Paríž a tam pozvaný bol na malý obed do jed-

ného reštaurantu. V Paríži venovali mu ale viac pozornosti a prís-

nejšie vyšetrovali totožnos jeho osobnosti. Kažná Lujza zo Saxe-

Coburgu, ktorá sa práve v ten as v Paríži zdržovala a ktorá Jána
z Toskany dobre poznala, dala sa k tomu nahovori, že išla do
toho reštaurantu a obzrela si otázneho cudzinca bez toho, aby to on
bol zbadal. On nepoznal ju, ale ani ona nespoznala jeho. "Ten
muž," hovorila kažná Lujza, "nie je ani natoko Jánom Orthom, a-

ko som ja." Hne za tým písal pán Nash list tajomnému cudzincovi,
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cheejúc s ním prís do potyku, písal mu na ním udanú adressu, ale

list bol mu vrátený.

Toto ztotožnenie jeho zoLhalo tedy úplne. A pravdepodobnos i

toho najpravdepodobnejšieho zotožnenia vemi máliko zaváži, ke
berieme do povahy okonosti zmiznutia Jána Ortha z udskej spo-

lonosti. Tu by bolo daromné d'^alšie pátrame. Všetky okonosti
prisviedajú tedy na to, že Ján Orth je skutone mtvym. Že na aký
spôsob zahynul a kde, to sa snád nikdy nebude zna. Jeho matka
smútila za ním istý as, dávala peniaze na zádušné omše, potom sa

ale postarala o to, aby jeho pozostalos súdobnou cestou prešla

na rodinu. Jeho smr bola druhou vážnou tragédiou panovania ci-

sára Františka Jozefa. Zavraždenie cisárovny Alžbety bolo tretím a

na pojednávanie jeho prídeme teraz.

KAPITOLA XXV.
Eevoltovanie frcikniežat — Pouné podobnosti — Posledné roky dsáxovny

Alžbety — Spôsob jej žitia, opísaný M. Paolim, korsikánskym detekti-
vom — Jej neohrozenos — Jej poverivos — Rozliné zlé príbody —
Posledný výlet — Zavraždenie cisáxovny v Ženeve — Ako obdržal
František Jozef zprávu o vr^de.

KRÉM Jána Ortha eštb mnohé arcikniežatá prrekvaji, ba

ia£ do pomykova vohnali Františka Jozefe svojimi ašpirá-

ciami zfk neobmedzeným obianskym životom a ich vzdá-

vaním sa rodinnej hrdosti k vôli záležitostiam srdca. Uvi-

díme ich všetkých na pohad — tak arcikazov, ako i ar-

cikažny — ako sa utiekajú pred trón hlavy habsbwgského domu a

tam priznávajú sa ich vyfeokému íodu nehodným láskam a> tak pre-

hrešujú sa proti prísnym zásadám a tradíciám rodu Habsburgovcov.

Revoltovanie toto bolo pudové, trebárs niekedy bod i tak veký
poet rebelantov týchto, že dakedy sa zdalo, ako by sa boli zrekli. V
starých dejinách rodu nieto príkladu na toto a rebélia táto je tým'

nápadnejšia že rofiina je skutone prísne nábožná o sa ukazovania

a pretvarovania n^ vonok týka. Môhly sa na svete akékovek ná-

boženské obraty stáva, Habsburgovci ún nikdy nepodahli.

Zdá sa, že v tomto páde je dom Habsbungovcov oklänlaný lenmi
samej rodiny, že tu každý pilier rodinného kostola, rodinnej svätiny,.
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povstal jeden za druhým a nehodil, nedbajúc na to, že i sa po-

vala srúti, len aby jeho neprikváila v rumoch. Tal£ nechávali se-

die Františka Jozefa samého v okruií spusty. Tu by sme prišli už

k veci o samej rebélii, ale na tento as oponu nemožno ešte zdvihnú.

Pred dejstvom totiž treba sa nám ešte vráti k zavraždeniu cisárov-

ny..

HoVorili sme už boli, že cisárovná Alžbeta písala si bola denníky

zo svojho života, ktoré buidú niekedy uverejnené a na verejnos da-

né. Kým sa to stane — jestli len vôbec blldú niekedy uverejnené —
úplhá história jej vnútorného života nemôže by napísaná. A možné
je, že ani potom nebude to možno napísa. Od nej za živa sa svet

málo doznal a po smrti ažko i len oakáva pravdivé nieo.

Ažbet<a opatrovala tajnosti svoje až do konca. Svet nezná ju v

pravom svetl>e, ale zná ju len z dojmov, povstalých z tajomných jej

výpovedí a zo zvláštneho spôsobu jej života,. Bola nespokojnou a tú-

žila za samotárskym životom. ažko o nej nieo viac poveda. Že o
za ovady ju štípali a hnali ju z miesta na miesto, to možné je len

šípi a domýšla si. Ba z easu na aš prichodí nám i opané veci si

namýšla. Ona predstavovala sa za ženskú, ktorá sa hrozila smrti,

ale v živote svojom predsa nevidela a nezkúsila ni takého, o by
ju bolo vábilo a priahovalo k nemu. Ona hovorila o seibe, že je ná-

božnou, ale jej najmilším básnikom bol Heine, ktorý bol pravým ne-

znabohom. A ke grófka Startzay'kä hovorila jej o pokoji po vše-

tkom, o misri, ktorý je von z nášho poaia a ktorý akáT nás až

vtedy, ke smr vybavila si už svoje, obrátila sa k nej s poznámkou :

''ože vy znáte o tom? Žiaden z tých^ ktorí tú cestu -^konali,

nevrátil sa ešte nazad, aby nám povedal, |e o našiel na tom druhom
konci."

Toto je sotva reou pantheismu. A príedsa boli mnohí, ktorí ve-

rili, že pokrauje tak, gJso pantheištka *). Niekto by mohol nad-

hodi, že pokúsila sa bola by panthei^tkou, že niekedy sa jej to i

podarilo, na i-rátky as, z asu na as z^ee upadnúc do pochybovania,

v myšlienkach zosobujúe si akéhosi morského muža stále za sebou,

ktorého sa nevedela strias. Toto aieto sa stáva pri vemi prchkých

osobách, ktorých životné zkúsenosti aleko nesiahajú. Zdedené

*) Pantheismus — všebožstvo.
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povery majú v tomto nemalú prácu. A Alžbeta — trebárs v nábož-

ných kruho'.li zdala sa by pochybovanou — z tejto poverivosti i-

ste viac zdedila, než jej na nej do konca ostalo.

Ona badatene cítila sa by—a v istom smysle i bola—ženskou,

ktorá prežila seba ako sa to hovorí. Nieo, ako to sama hovorievala,

odumrelo v nej ; a za odumretím toho nieoho jej život bol len

mechanicko-fysiologickým pohybovaním. Nedobré zdravie tiež po-

mohlo jej ku senzanosti, ktorá pri dobrom zdraví bola by bývala

len prechodnou. V posledné roky svojho života bola len invalidkou.

Vedomos toho, že v jej rodine nachodili sa šialenci, nemohla ma do-

brý úinok na jej myse a môže sa tiež považova za nemesis, ktorá ju

prenasledovaja. A nie bez príiny hovorievala o sebe i to, že jej

život je nepodareným. Ešte i v tom páde, ke sama nevedela, že o si

vlastne praje, o je jej želaním, predsa musela aspo toko vedie,

že nedosiahla toho, o bolo jéj želaním. V jej manželskom živote ne-

bolo žiadnej blaženosti a v láske mala tiež len máliko z nej. V man-

želskom živote jej blaženos bola tragického smyslu. V láske svojej

nenašla tiež blaženosti, lebo, ako to opisuje grófka Mária Larisch,

predmet jej lásky ju zanechal. Tak sa potom stalo, že cez alší svoj

život išla s maskou na tvári, ale nedajúc nikomil* zna, že masku tú

má
;
pretvarovala sa, ako len vedela a ako jej kedy okonosti do-

pustiiy.

o sa týka vonkajších záležitostí a verejného jej pohybovania

sa, o tom máme podrobnejšie vedomosti. M. Xavier Paoli, detektív

od Sureté, ktorý bol kedysi detektívom francúzskej panujúcej ro-

diny .a bol ako ich ochrancom pred vrahami, vie rozpráva mnohé
excentrické podrobnosti o cisárovnej Alžbete. Prvý raz odoprela bo-

la jeho služby, ke sa bol ponúkol, a chcela osta samotnou. "My
chceme by osamote," hovoril bol generál Berzeviczy, ke M. Paoli

prvý raz sa predstavoval a ponúkal svoje služby detektivske. Ale

pán Paoli bol širokým lovekom, ktorý dobre znal, že na aký spôsob

má sa sta prijateným, a bol vždj^ tam, ke to potreba vyžadovala.

A to, o videl; pozoroval s orlými oami šikovného detektíva, pred

ktorým ni fa nemohlo prihodi, aby to on nespozoroval. Od neho sa

doznávame, í:e cisárovná každý de kúpavala sa v destilovanej vode,

že na raajky ku aju zjedla len jeden maslový rohlík, že pozdejšie

pred poludním jedávala mäsové extrakty, zvlášte po jej chuti sho-
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tovené, ba a] to sa doznávame od pána Paoliho, že na obedy jedá-

vala chladné mlieko, do ktorého bolo roztrepané jedno vajce a to si

potom zapila pohárom pravého tokajského vína.

M. Paolj hovorí tiež o jej dlhých denných prechádzkach. Pri

príležitostiach týchto prechádzok visela najväšia zodpovednos na
om. Alžbeta asto prešla denne i pätnás až do dvadsa mí. S
ou chodieval "grécky preditova" — obyajne dáky zbehlejší štii

dent z athenskej university — a to bol celý jej sprievod. Jeho po-

vinnosou bolo nielen preciova jej z gréckych knižiek, ale musel

jej nosi i svrchný kabát. Šatila sa vemi jednoducho. V posled-

né roky nosievala len cekom ierne vlnené šaty, šité v tom najjedno-

duchejšom strihu. Na potulkách svojich brávala si v malom balíku,

ktorý musel vlái za ou tiež ten grécky študent, ešte jednu suku
v rezerve, ktorú si asto preobliekala v hore za stromom, za da-

kým kríkom, alebo ako to okolnosti dopustily. Ke prechádzala sa

po udnatých uliciach Paríža., tiež tak nedala na šatstvo pozornos,

ako ke putovala dakde v osamelých horách. Pán Paoli spomína

tiež, že raz nástojila na tom, aby išli pozrie kostol Notre Dáme v
Paríži pri svetle mesiaka ; ke vyšli z kostola, nástojila zase na tom,

aby šli si zajes cibulovej polievky do jedného vemi jednoduchého

reštaurantu, do ktorého by žiadna osobnos z panujúcej rodiny veru

nebola ani vkroila.

Pán Paoli najviac ju vídaval na jej potulánkach v kupelách

Biarritz a na Eiviere. Na týchto miestach hostia znali ju len pod
menom "ierno odetá dáma." Eozumie sa samo sebou, že peniazami

bola vždy dobre zásobená, nikde nedala sa zahanbi, a trebárs groše i

nerozhadzovala plným náruím, predsa bola vemi štedrou v podpo-

rovaní chudoby a žebrae, ktorej je i vo výletných mestách dos.

Kolkokovek razy bola v Biarritz vo Švajiarsku, za každým razom
kúpila aspo jednu kravu a poslala ju na svoje panstvo do Uhorska,

zvlášte do Jedlova, kde sa za mlad^ších asov vemi rada bola zdržo-

vala. Ke zdržovala sa v Cap Martin, kde odporúala jej bola jeden

popredný hotel francúzska cisárovná Eugénia, tam obas navštívil ju

i František Jozef; ale ke i prišiel, veru nie moc zaoberal sa s ou.
Alžbeta len "niekedy" obedúvala s ním spolone, ale rozhodne nie

vždy ; mala istú passiu jedáva osamote. Tieto, i tak zriedkavé, ná-

vštevy Františka nemôžu by za iné považované, ako za povinnú zdvo
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rilos, ktorá v pano\Tiíckych rodoch musí by preukazovaná
;
je to fa-

rizejstvo na slepenie oí verejnosti. Pán Paoli poznamenáva ešte i

to, že billiardovú sie v jej hotebiom byte dala si prerobi na káplicu.

Ale pri tomto tiež hne dokladá, že ani najmenej k voIi nábožnosti,

ale tiež len na zavádzanie udí, ktorých mala okolo seba.

O moc vážnejším faktom je to, so stanoviska pána Paoliho, že ci-

sárovná Alžbeta nikdy nedala mu vedie, že kde sa poberá, ke vybe-

rala sa na dáky výlet. Obyajne podarilo sa mu dozna sa o tom.

Ale od nej pri takýchto otázkach zväša bol len zahriaknutý :

—

'

' Vy bute len na pokoji, môj milý Paoli ! Mne sa nemôže ni zlé-

ho prihodi. Ktože by šiel ublíži biednej žene?"

On uisoval ju, že skutone hrozí jej nebezpeie, že po strane do-

znal sa o tom. Ale ona nikdy nedala sa nastraši a nástojila na

svojom :

—

"ože?!" hovorila. "Zase máte daromnú staros! Opätujem,

že ja nemám sa oho obáva a nebojím sa."

Ale boly príznaky, ktoré zbadané boly inými, trebárs Alžbeta

sama bola slepou pre ne. Raz zbadané bolo, práve ke jej grécky

študent ítal jej hlasne "Corleone" od Mariona Crawforda — ro-

manca, zaobeiajúca sa s hroznými výínami talianskej Maffie —
jedna vrana krútila sa nad hlavou cisárovny a kokoTvek razy ju

odohnali, vždy sa vrátila na to miesto. Na druhé ráno svojej ko-

mornej zase hovorila, že mesiac, ktorý videla v noci zo svojej spal-

ne, vyzeral ako tvár plaúcej ženy. Ba o viac, parížska veštica, kto-

rá známa bola v ten as pod menom anjel Gabriel, predpovedala na-

sledovné pozoruhodné proroctvo : najsenzanejšou udalosou tohto

roku bude to, že zavraždená bude jedna panovníka, trpiaca na

srdcovú nemoc V tom ase nebolo žiadnej královny alebo cisárovny,

ktorá by skutone trpela bola na srdcovú chorobu ; ale Alžbeta žila

skutone tk ,aako ženská, ktorej srdce strápené je od žiau a je ne-

skutone tak, ako ženská, ktorej srdce strápené je od ,iau a je ne-

skej veštice nemôže sa nikoho iného týka, než Alžbety.

Ten posledný hrozný rok prežila tiež, ako to zvykla bola,

sem-tam cestovaním po Európe : z Biarritz do San Remo ; zo San
Remo do Caux; z Caux do Kissingen; z Kissingen do Briickenau; z

Brúckenau do Viedne — kde cisárovná Alžbeta zavrela sa do svoj

lio oddelenia v Hofburgu a odoprela da výsluch i jednému novo-
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vysiatemu veposlaneovi susedného mocnárstva; z Viedne cestovala

zase do Lainz • z Lainz do Ischlu ; z Ischlu do Naulieim ; z Nauheim

nazad do Švajiarska, kde usalašila sa v jednom z hotelov v meste

Caux. V Caux mala, alebo snád len zdalo sa jej tak, víziu, videniu, kto

rá bola proroctvom zla. Jedna tajomná ženská, obleená v bielom

rúchu, zjavila sa jej bola práve vtedy, ke cisárovná sedela na

pavlai svojho bytu, a hadela nau s istou hrozbou v tvári. Vidina

tá uinla ju nervóznou a jednej osobe zo svojho sprievodu prikázala,

aby ženu tú išla odohna. Osobníctvo cisárovny prehliadlo celú zá-

hradu pred hotelom, nazreli do každého kriaka a pod lavice, lež ni-

kde žiadnej v bielom obleenej ženy nenašli. A ud vtedy hne
spomenul si a hovorizaal o starej rakúskej habsburgovskej legende

:

že v bielom obleená ženská zjavuje sa v predveer každej habsburg-

ovskej tragédie — že zjavila sa v Schonbrunne r. 1867, potom za-

se roku 1889, totiž v predveere tragédií, ktoré sa odohraly v Quere-

taro a v Meyerlingu.

Že i zo sprievodu cisárovny veril legende tej niekto, nemôže

hovori : zdrqvosmýšlajúci udia legendám takým síce neveria, vzdor

tomu ale stredné vrstvy' národa nachodia sa v pochybnosti nad tým,

že i veri nieomu takému, alebo nie. Celá vec zdá sa by takou,

ako by sa bola zrodila v hlave cisárovny, ktorej myse bola už i tak

pobúrená od kriitenia sa vrany nad jej hlavou a od podobenstva me-

siaca na plaúcu ženskú v onú noc, o om sme prv boli spomenuli.

'Bolo tedy nemúdre, že za takých okoností pustili cisárovnú na ná-

vštevu, vopred súbenú, barónky Rothschildovej, ženy millionára Al-

fréda Eothsohilda, ktorá sa zdržovala vo svojej ville v meste Prég-

ny, nealeko od Ženevy. Ale vzdor svojej nervoznosti bola tvrdošij-

nou. Hovorila, da jej zvyku, ako fatalistka *) :

—

"Ja som vždy na pochode," hovorila Alžbeta, "aby som sa po-

stretla so svojím osudom. Nikto nemôže mi prekazi to stretnutie v

ten de, ktorý je urený v knihe osudu, aby som tak spravila. Osud
mnohokrát má zažmúrené oi; ale prv, alebo pozdejšie, otvorí ich

zase a vidí nás. Kroky, ktorým by nám treba bolo vyhnú, aby sme
sa nestretli s osudom, sú obyajne tými, ktoré tak nechtiac konáme.

*) Fatalist — veriaci v osude.
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Ja som si úplne povedomá, že krokj' také konám každý de v mojom
živote."

Nástojila tedy na svojom a vybraly sa na cestu. A v tento as
osud skutone akal na ceste, po ktorej Alžbeta kráala. Cisárovná

potkala sa s osudom práve tak, ako by sme sa octli bársktorí z nás v

nehode, ke vydávame sa na bársakú cestu. Nebola ona zvláštnym

nepriateom nikoho, voi nikomu nepreukazovala nenávis, a vede-

lo sa tiež, že nemá nepriateov. Bola ona len krásnou bábkou v

ceste tých anarchistov, ktorí považujú za svoju povinnos skolenie

tej najkrajšej bábiky. Vrah, ktorého detektív M. Paoli navštívil

vo väzení, povedal len toko :

—

"Teraz som zaklal", hovoril vrah Alžbetin, "prvú korunovanú
hlavu, ktorá sa mi naabila v cestu. Ja nedbám o všetko. Chcel

som spravi pokus a podarilo sa mi."

Meno vraha Alžbetinho je Luccheni. Svoj hrozný skutok vy-

konal vtedy, ke Alžbeta kráala po Quai du Mont Blanc zvanej

ulici v Ženeve ku prístavišu, aby vysadla na jazerný parník. Vraž-

du svoju vykonal zvláštnym šusterským nožom, špicatým a vyostre-

ným na obe strany ako žihe. Vrazil jej ho ku srdcu. Ke zavdal

svoju smrtenú ranu, dal sa na útek, ale ho dohonUi, lapili a bol u-

väznen}'. Všetko toto vykonané bolo v takej rýchlosti, že nikto —
ani len sama obe vrahova — nespozoroval, že o sa vlastne stalo.

Ešte vždy vstave bola hovori a nazdala sa, že napadnutá bola zlode-

jom, ktorý ju chcel okradnú o peniaze. "o je to?" spytovala sa

akýmsi sostrašeným spôsobom. Kráala alej a ni jej nebolo do
tých ias, kým vyšlý na palubu lode. Ale akonáhle sadla si na sto-

liku, ochvía zamdlela a upadla do bezvedomia. Vidie bolo len

jednu krvavú škvrnu, nakoko smr zavdávajúca zbra súasne i

zavrela ranu, ktorú zavdala bola. Ale cisárovná Alžbeta bola v
bezvedomí, zomierajúc rapídne od vnútorného vykrvácania. Parník,

ktorý sa už vydal bol na cestu*jazerom, vrátený bol nazad do prísta-

vu. Z vesiel a plachiet matrozi spravili máre; ale všetko to bolo

už pozde ,lebo ke dobehli lekári, cisárovnej nedalo sa už pomáha.
Luccheni, vtedy súc už v okovách, cynicky smial sa svojmu ertov-
skému kúsku :

—



''Trafil som ju dobre. Cítim sa by istým, že som ju zabil. Ú-

fam, že som ju poriadne pošteklil a že je už skutone na druhom

svete."

Taký bol koniec cisárovny Alžbety : taký rýchly a taký tragický,

ako i jej jediného syna, trebárs i nie taký tajomný, aký bol jeho.

Iné už teraz nezbývalo, len hroznú novinu da na vedomie cisárovi

Františkovi Jozefovi.

Tak tedy grófka Startzayka, ktorá sprevádzala cisárovnú na

jej poslednej ceste, poslala dva telegramy grófovi Paarovi, ktorý v

ten as bol poboníkom cisára. Prvý telegram znel takto

:

'

' Jej velienstvo cisárovná bola vážne poranená. Úfam, že ozná-

mite tento fakt cisárovi s tou najväšou pozornosou, aby ste neurazil

jeho city."

Druhý telegram letel hne za prvým a v tomto už dokladala, že

poranenie dokázalo sa by fatálnym; ale tieto dva telegramy došlý

do Viedne naraz. Gróf Paar mal oba telegramy v rukách, ke akal
v Burgu na príchod cisára, ktorý hne zbadal na tvári svojho po-

boníka, že sotva prináša mu dobrú zves. Gróf doruil mu telegra-

my bez slova, cisár ich preítal, a odpadol do svojej stolice, ako by
bol býval mrtvicou ranený. Ke sa po chvíli vzmužil a prišiel k sebe,

pozrel hore od stola a videl stá pri svojom boku arcikaza Fran-

tiška Ferdinanda. "o!" skrial s výrazom tej najväšej trpkosti.

"i už nieto žiadneho nešastia na tomto svete, ktoré by ma ušetri-

lo?!"

Zdalo sa, že veru niet. Zdalo sa, že nešastie valí sa na jeho

starú šedivú hlavu za nešastím od tých ias, ako sa zavalilo na neho

to prvé. Brat, ktorý bol zastrelený preto, že sa natískal za cisára

Mexiku, bol v Rakúsku vodcom cisárovi nepriateskej strany. Jeho

jediný syn, ktorý si sám odobral život takým hanebným spôsobom v
Meyerlingu, bol tiež zamiešaný do zradcovstva. alší jeho príbuz-

ný, ktorý bol zahynul na mori, sprotivil sa mu a urazil ho. Medzi

cisárom a medzi pamiatkou na jeho mladistvú romantickú lásku svo-

jej žene vodraly sa iné, tragickejšie, pamiatky. Malo to tedy dvojaký

smysel, ke dochodil as na splnenie sa kliatby tej matky (grófka

Károlyika), ktorá prosila Boha, aby potrestal cisára a každého le-

na jeho rodiny pre zavraždenie jej syna.
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Ale slová jeho predsa boly také, ako by pochodily boly od mu-
ža, ktorý utratil manželku takú, ktorú skutone vrúcne miloval.

Jednému zo svojich dôverných udí František Jozef hovoril bol na-

sledovne :
—

"Nikdy nikto nebude zna, že o za obrovskú ztratu som utrpel.

Nie som vstave vypoveda, že o všetko podlžen som mojej milovanej

žene, cisárovnej, a že akou vekou oporou bola mi ona v rokoch, v

ktorých pretrpel som tak mnoho. Nebudem vedie akova Bohu
dostatone za to, že dal mi takú družku života. Opakujte si, o som
vám povedal a hovorte to každému. '

'

Re táto skutone zdá sa by akýmsi neprirodzeným následkom

niektorým faktom, ktoré sme spomenuli v tejto a predošlej kapitoly :

je ona zvlášte neprirodzeným výsledkom podania o nespokojnom

vandrovaní cisárovny — jej neustajné hadanie nieoho, o nemohla

ani nájs, ani urite objasni — a jej dlhých a astých vzalovaní

sa z domu. Ale vzdor tomu netreba nám to íta so žiadnou podo-

zrivou nedôverivosou. František Jozef vyslovil sa v tom hodne

zretedelne a podal to tak, aby tomu nielen iní verili, ale aby tomu i on

sám uveril. V mladosti svojej sníval bol o spanilej vernej láske,

ale sa ani len nepokúsil prekazi, že sa mu to len snije.

Dos je na tom, že ženba jeho tiež dokázala nezdar habsburg-

ovského systému uzatvárania manželstiev ; a alším dôkazom nezda-

ru toho sú inšie mnohé revolty, ktorých sa proti nemu dopustili arci-

kniežatá. o

KAPITOLA XX Y I.

"šialení arcikazi Rakúska" — Sútujúci soznam — Bratia cisára — Ar-
ciknieža Rainer — Arciknieža Heinrich a hereka — Arciknieža ud-
vik Salvator, pustovník Belearských ostrovov — Arciknieža Karol
Salvator — Arciknieža Jozef — Arciknieža Eugen a jelio tuha by
nedotknuteným" — Arciknieža Viliam a jeho " kurizovanie " v ka-
viarni — Arciknieža Leopold — Hnusný arciknieža Otto a jeho mnohé
podivínstva,

r^ISlVIARCK sa bol vyslovil raz, že základnými piliermi habs-

^^ burgského rodu sú "šialení arcikazi Rakúska". Toto

povedal bol o všetkých všeobecne. Ale nám netreba u-

znáva jeho definíciu, ale nemusíme ju opovrhnú, go u-

rážku.

Rakúski arcikazi vskutku boli tak vychovaní, akoby pochá-

dzali z nieoho cekom iného, než všetko ostatné udské pokolenie.
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Ale nie všeteia boli jedného smýšlania. V tomto smysle považovaná

môže by okázalos a krása. Ženialnos a šialenstvo sú spoloníkmi,

kdežto okcentrinos, výstrednos, je bratrancom oboch. Nakazené

ovocie nakazeného stromu niekedy predsa pekným zdá sa by na vo-

nok, ale nie je ním v nútri a chybuje mu sila. Musíme prehliadnu,

že rozliné pády arcikazov a arcikažien ako dokazujú túto pravdi-

vos Z nich jedine František Jozef má istú iastku schopnosti, po-

nášajúcej sa na iných udí z obianskeho života.

Ve videli sme to už i dosavá, že ako to konal. V manželskom

živote videli sme ho by sviazaným, ako ktoréhokovek jednotlivca,

vyminených obyajov ženskou — privedený bol do tých najväších

rozpakov. Vo svojom politickom živiote videli sme ho viac váhavým,

než silným. Bol síce dos múdrym vo vyberaní svojich radcov, ale

mnoho razy znal veci lepšie než oni, ale vždy, hlavne v posledných ro-

koch, svetu vždy hodil do oeí : som cisár— obrovský, svrchovaný, že-

nialny a schopný, o ktorých schopnostiach dalo by sa ale mnoho ho-

vori. Rozumie sa, že táto jeho vekos je len umele na vonok

udržovaná a udržova ju musia za každú cenu. Všetko to robí na

loveka ale taký dojem, že celá tá cisárska jeho disciplína je len

naštudovaným zvykom, poehodiacim z pokolenia na pokolenie a vro-

dená je už vo výchove týchto habsburg-ovských synkov. On sa už

akosi zvykol a ustálil na tých cisárskych zvykoch a v panovníckom

žití.

Ale hodne iná má sa vec s arcikniežatmí. Oni mohli ís, kde sa

im len zapáilo. Síce, o Habsburgovci, museli sa líši od ostatných

udí, ale predsa neboli inakšími aspo vo veciach, ktoré sa týkajú

všeobecných udských ideí. Ba mnoho razy ešte tak aleko išli, že

až vyzývavé inili sa za tých naj jqdnoduchej šich svetoobanov. Ve
už dosavá videli sme niekoko takýchto pádov. Tam bol korunný
princ Eudolf , ktorý bol mužom nestáleho slova, spustlec, ba podistým

rebelantom panovníckeho rodu. Tam **Ján Orth", ktorý bol muzi-

kantom, pamfletárom a horkokrevným namyslencom, ktorý do tvári

cisára hodil svoj najvyšší rád zlatého rúna. Ale nechajme toto

tak, aby sme zobrazili úplne habsburgský dvor tým, že popredsta-

vujeme všetkých jedno za druhým.
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K tomuto cieu treba nám ís i trocha nazad. Treba nám totiž

ispomenú, že František Jozef mal nepríjemnosti i so svojimi bratmi

práve tak, ako mal so svojím synom, vnukou, synovcami a netera-

mi. Videli sme už, že Maximilian vemi bol urazil jeho city tým, že

natískal sa by viac populárnym na úet svojho brata. Karola ud-
vika grófka Mária Larisch opisuje o '

' starého tuného pána s vemi
brutálnymi obyajmi" a hovorí o om, že so ženou vemi zle zaobcho-

dil a že mal úbostný pomer s komornou svojej ženy. Život tretieho

jeho brata, udvika Viktora, je najviac zakrytý akousi tajomno-

sou, ktorú tajomnos bolo by sná i indiskrétnym odhalova. Bol

tiež len akýmsi pochabeom, ktorý sa naehytre zbavil dvoru, povadil

sa s Františkom Jozefom, opustil Viede a odsahoval sa do Sono-
hradu (Salzburg).

S týmto by sme boli skonili so soznamom jeho bratov, ale sme
súasne i pri zaiatku soznamu výstredných a aj na iný spôsob ne-

schopných arcikazov. Nebudeme tu spomína všetky kúsky jejích,

ale predstavíme ich len na taký spôsob, aby itatelia mali pochop
a zobrazi si ich mohli sami.

1) Arciknieža Rainer, druhý synovec cisárov, bol za dlhé asy
brilliantným reprezentantom habsburgovskej vzdelanosti : bol dokto-

rom filozofie na universite vo Viedni, hlavou cisárskej akadémie vied

skoro pädesia rokov, bol organizátorom viacerých medzinárod-

ných výstav v Rakúsku, bol sbierateom starožitností, hlavne egypt-

ských a lybianskych transkriptov a priviezol týchto starých da-

romníc celé dve lode so sebou do Trestu. Nasbieral týchto vecí toko,
že vedátori ešte ich ani len neroztriedili a budú ma s nimi práce na
ešte jedno polstoroie. Pri ženbe nemal žiadnych nepríjemnostií,

nakoko ženil sa už o zralý ku tomu a vzal si takú arcikažnu, ktorá

sa s jeho obyajmi cekom shodla. On tiež bažil vždy za jednodu-

chým, prostým životom ; ale toto konal tak, že s tým nerobil si neprí-

jemnosti. Ako kedysi cisárovná Alžbeta pri dvornom bankete dopu-

stila sa bola netaktinosti a žiadala si bola páru virštiel a pohár piva,

tak takéhoto capa zabil bol i arciknieža Rainer, nakoko pri práve
takej príležitosti pýtal si smaženej baraniny s kôprovou omákou^
o kedysi predtým bol dostal v jednom stravnom dome v Brightone,

Anglicku. Nebolo s tým síce nikomu ublížené, ale dopustil sa tým
preinu proti dvornej etikete. Ani v tom nebolo žiadneho ublíženia
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pre nikoho, že rád cestoval po Švajiarsku pod nepravým vymysle-

ným menom, jedával po pokútnych hoteloch, aby mohol dopou o

rozliných kúskoch, ktorých sa tam dopustili živší lenovia z jeho

rodiny. Kainer bol jedným z tých rakúskych arcikazov, pre kto-

rého jeho sbierka starožitností a asýrskych papirosov bola ríšou po-

hybovania sa; bol iná vzorného života lovek, ktorý by bol býval

okrasou bársktorého panovníckeho rodu, ako bol Habsburgovcov.

2) Arciknieža Heinrich — brat arcikniežaa Rainera — vyzna-

il sa hlavne svojím morganatickým manželstvom s herekou Leopol-

dinou Hoffmann. Toto je poznamenania hodné práve preto, že od

týchto ias František Jozef mal vo vekej nenávisti tieto manžel-

stvá. Také m'anželstvo uzavrel bol i brat cisárovny Alžbety, ktorý

sa bol oženil s herekou Henriettou Mendel ; ale táto bavorská man-

želská miešanica nepadala už pod jeho právomoc. On sa držal toho,

že Habsburgovci ohadne uzavierania manželství majú si viac zakla-

da, než Wittelsbachovci. František Jozef arcikniežaa Heinrichovi

zrovna zakázal toto manželstvo. Kaza, ktorý vykonal tieto cir-

kevné obrady, dostali len klamom pri jednom bankete veselej lum-

páckej spolonosti. Na tento spôsob arciknieža Heinrich upadol do

nemilosti, do Viedne ani nenahliadol za vyše pätnás rokov a zdr-

žoval sa za celý as vo Švajiarsku. Potom bol privolaný nazad, do-

stal pardon a prinavrátené mu boly i tie hodnosti, ktorých bol pre

svoje nerovné manželstvo pozbavený. Vtedy súasne udelená bola

šachtická hodnos i jeho žene. Ke Heinrich zomrel, a krátko za

tým i jeho žena, arciknieža Rainer, nemajúc žiadn ychdetí, adop-

toval ich osirotené dieva, ktoré tiež dostalo od cisára hodnos
kažny. Povýšenie tejto hereky a jej dieaa môže sa považova za

zaiatok obratu v habsburgovských manželstvách, ktorý sa bol za

týmto udal.

3) Arciknieža udvik Salvator— starší brat Jána Ortha — vy-

znail sa o študujúci podivín Belearskych ostrovov (ostrovy v Stre-

dozemnom mori, východne od Španielska). Žil tam jednoduchým
životom, oblený, ako to jeho neter, arcikažna Lujza, opisuje, v

širokých anových nohaviciach a sandáloch, pracujúc ako jednodu-

chý nádenník s oboreným obliajom vo svojom vlastnom vinohrade,

io majúc vždy blízko seba, aby mohol hne odís na more, ke ho

íiespokojná myse napadla. Hovoria o om, že mal pohanský vkus
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a obyaje, že vžíval slHce a iné nebeské telesá, ba, súe starým mlá-

dencom, držal si i hárem. Bol vekým tajomnikárom a preto nedá
sa ani všetko vedie, že o všetko povystrájal. Dos na tom, že bol

poblúdencom. Napísal bol i jednu knižku. Cicárovna Alžbeta bola

jediným lenom panovníckej rodiny, ktorá preukazovala vekú sym-

patiu voi nemu, chváliac jeho obúbenos samotárstva, jeho odpor
voi márnotratníctvu a nenávisti voi vyfinteným uom, ktorí ne-

majú inej práce, ako stara sa o to, že o majú naveša na seba.

Jeden ruský novelista bol písal o jeho samotárstve a tam uvádza i

jeho slová, ktoré bol napísal na svojej yachte :

—

"To bolo jediným miestom, ktoré som mohol nazva domovom,
jediné miesto, kde som sa skutone doma cítil. Na všetkých mojich

panstvách a všade, kde som sa zdržoval v Rakúsku a v Uhorsku, ba i

na mojom obúbenom Majorca ostrove (jeden zo skupiny Belear-

skych ostrovov), cítil som sa len tak ako by som bol v dakom väze-

ní. Také miesto lovek nemôže nazva domovom."
4) Arciknieža Karol Salvator — druhý brat Jána Ortha — u-

tiekol tiež od nádhery, ale zutekal inými smerom. On, chcejúc sa do-

sta medzi obiansky život, skutone vmiešal sa medzi pospolitý ud.
Tak sa vmiešal medzi ten ud, že cestúval s ním na tretej triede po

železniciach, vozil sa na vrchných sedadlách na omnibusoch a na ko-
ských pouliných železniciach vo Viedni, ako barsktorý najposled-

nejší šusterský ue. Vyuil sa tiež i jednému remeslu — udvi-
kom XVI. oblúbenému zámoníctvu— a hovorí sa, že bol v om pra-

vým odborníkom. Polícia vo Viedni nemala ho rada, lebo svojou o-

))yajou narobil jej asto nepríjemnosti.

Ale nehody, ktorej sa policia obávala, vyhnul. o sa týka arci-

kniežatských ideálov a ambícií, bol on zradcom, ale niomu inému..

Žil a zomrel bez toho, aby bol niekomu ublížil.

5) Arciknieža Jozef — jeden z bratrancov Františka Jozefa —
vynikol vo viacerých oboroch, nakoko bol ueným mužom a aj do-

brým obchodníkom. Poítaný bol medzi najlepšie autority cigán-

iny, ba i napísal a vydal mluvnicu cigánskeho jazyka. Žil v Aluthe
v Zadunajskú a považovaný bol za patróna cigáov a dobrovoných
hasiských spolkov v Uhorsku. Bol znateom národo-hospodár-

skej vedy a aj sám bol podnikateom. Mal páleniare, v ktorej do-

rábal znamenitý koak. Bol titulámou hlavou lumpáekeho a kar-
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társkeho hniezda maarských, magnátov, totiž Národného kasína

(Nemzeti kaszino) v Pešti. Bol obúbeným areikniežaom, lebo sa ve

del urobi všeobecne užitoným. Bol hlavným dozorcom uhorského

honvédstva a skrze to bol dobre známym i na Slovensku, kde každý

rok chodieval.

6) Arciknieža Eugen — brat arciekniežaa Jozefa — bol špe-

cialistom cirkevnej vedy, trebárs bol uený za vojaka, a súasne bol i

plukovníkov jazdectva i doktorom bohoslovia. Jedného asu chcel

sa vzda svojej hodnosti pri husároch, aby' sa mohol sta arcibisku-

pom, ale František Jozef nechcel mu to dovoli. Aby mal predsa

dáku náhradu, prijal úrad vekomajstra Teutonskeho rádu, ke
sa tento bol práve uprázdnil. Iná svet o om vemi málo znal, le-

bo sa nemiešal do verejných vecí a uevystrájal huncútstva.

7) Arciknieža Viliam — strj'ko arcikniežaa Eugena — bol

pred ním veko-majstrom Teutonskeho rádu. o takýto mal hy

by síce vzorom nepoškvrnenosti, ale zdá sa, že táto cnos bola u ne-

ho neznámou vecou. Koujú o om historky, že mal zápletky s dáma
mi pochybného charakteru a túlal sa bol po rozliných pokútnych

putikách a reštaurantoch. Jeden z majiteov takýchto svetáckych

miestností bol natoko hrdým na svojho vysokého hosa, že nevedel

to u-^ža v tajnosti a neznal jazyk za zubami drža. Neuvažujúc nad
tým, že o za následky to môže ma, pošepol priateovi svojmu, že

arciknieža Viliam práve usilovne dvorí v nižnej miestnosti jednej z

tých ženštín Následok toho bol ten, že ke arciknieža s dámou vy-

šiel hore, aby sadol s ou do na nich akajúceho koiara, našiel sa

obklopeným zástupcom udu, ktorý mu celú hlunú oslavu usporia-

dal, z oho^ pravda, bol potom verejný škandál. Toto musel by
ešte hroznejší pád od toho, ke pred Františkom Jozefom na kole-

nách kaiac, spievala mu cisársku hymnu kuchárka pani Schratto-

vej, jeho milenky.

8) Arciknieža Leopold — brat arcikniežaa Rainera — bol

jednoho asu hlavným veliteom pionierskych a ženijných iat ra-

kúsko-uhorskej armády; ale neoakávane zmizol a ud nevedel sa

prenaudova, že o sa mu stalo. Zastihla ho padúcnica, táto

kliatba habsburgského rodu. Prevezený bol do oddialeného kaštiela

v Hornsteine, kde bol držaný ako vo vyhnanstve až do jeho smrti.
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9) Arciknieža Otto — brat v Sarajeve zavraždeného následníka
trónu P'rantiška Ferdinanda a tedy i synovec Františka Jozefa —
bol najviac obdivovaným z arcikazov a bol týra. ktorého pád naj-

lepšie zobrazuje degeneráciu Habsburgovcov. Nižšie vrstvy národa
raaly ho rady, lebo nebol nadutým, ale práve bol zábavným, veselým
a takých svetáckych výstredných obyajov, následkom ktorých ud
si ho obúbil, pravda neberúc do ohadu jeho morálnos. Ale mysliac

-vediaci udia iná smýšali o om. V Rakúsku bolo plno historiek o

om, o jeho výinoch a rozliných kúskoch, ktorých sa vo svojej ne-

í^krotitenosti dopustil.

Raz jazdil komo cez jednu rakúsku dedinu a stretol sa s po-

Tiräbným sprievodom. Napadla ho tá diabolsko-pošetilá myšlienka,

:že ako sedliaci vezli na hnojninom vozi mtvolu zomretého na cin-

lorín, on rozohnal svojho koa a preskoil s ním truhlu na voze k ne-

malému zhrozeniu sa nábožného udu. Ke sa ožral v peštianskych

chýrnych kaviarach, o stalo sa nejeden raz, vyvádzal tie najhnus-

nejšie kúsky. Okrem spodných nohavíc sobliekol všetky šaty so

seba, na holé telo opásal si šablu, natiahol na ruky dôstojnícke ruka-

vice a tak tancoval sólo na mramorových stoloch kavierne. Aby
dokázal svoju habsburgovskú hlúpos, raz vykonal i to, že cisárovi

vylial na prsia tanier špinátu. Jedna gurážna dáma. jazdiaca na bi-

cykli, vj^obšírovala ho korbáom na psov, ke na hradskej zastavil

jej cestu so svojím koiarom. Rakúski novinári i verejne písali o je-

ho výinoch a škandáloch. On ich zažaloval pred súdom, ale sudca

všetkých oslobodil zpod takejto neoprávnenej obžaloby.

Najšpatnejším kúskom jeho bolo to, ke svojich lumpáckych

kamarátov z dôstojníckeho sboru v Šoprone povolal poas jednej

lumpaky o druhej hodine nad ránom do spalne jeho manželky práve

v taký as, ke ona bola v požehnanom stave. Jeden z kamarátov

7 mokrej štvrte bol ešte dos triezvym ku toniu, aby vedel si pred-

stavi hrozné následky takéhoto špinavého podujatia, vytiahol šablu

a pomocou tej nedovolil podlú urážku arcikažny. Záležitos o-

známená bola velitestvu armády; a nakoko jednalo sa o to, že

jeden nižšieho rangu dôstojník odvážil sa šabu vytasi na lena jja-

nujúcej rodiny, celú záležitos vzal do svojich rúk František Jozef.

Všetci museli prís do viedenského Hofburgu, kde cisár v prítomnosti

Ottu poakoval sa patrinému dôstojníkovi za jeho rozvážnos a za
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zachránenie areikažny pred podlou urážkou a tam v prítomnosti

všetkých dôstojníkov-lumpákov vyal zaucho Ottovi, ktorého sú-

asne hne dal i areštova. Škandál tento bol verejným posmechom

po celom Uliorsku a Eakúsku, nakollío Šopron nie je tak vekým me-

stom, aby sa takýto hnusný pád dal utušova.

Toto je pravda nie všetko, lebo arciknieža Otto nepolepšil sa ani

za tým a škandále jeho nemajú konca-kraja. Doloži treba k tomu len

toko, že zomrel v mladom veku následkom jeho lumpáctva a spust-

losti. V ožranom stave raz rozrazil si bol totiž nos, z toho povstaly

komplikácie, došla suchá nemoc a pošiel.

Toto by bol asi koniec sútujúceho soznamu tých arcikazov

habsburgského rodu, ktorj'ch v histórii tejto treba nám bolo spo-

menú. Rozhodne treba ich bra vo všeobecnosti práve tak, ako'

ostatných udí,, lebo ve boli takí i onakví. Boli medzi nimi práve

tak dobrí arcikazi, ako boli i planiny. Bolo medzi nimi dos hlupá-

kov, ale bolo i niekoko šikovných a múdrych udí. A na konci so-

znamu treba by nám bolo predloži otázku: i jest i len stránky^

ktorú by sme mohli prehlási za spolonú pre všetkých?

Na prvý pohad naklonení by sme boli poveda, že niet žiadneha.

Prichodí nám hovori, že každý z Habsburgovcov mal iné schopnosti

a iné chyby, nedostatky. Ale ke pozornejšie nahliadneme na vec,

každý sa snadno presvedí o tom, že bola akási spoloná sila, ktorú

nachodíme v práci u všetkých arcikazov. V rei lekárskej a fyzi-

ckej vedy silu tú mohli by sme pomenova centrifugálnou silou, totiž

odstredivou silou. Je to prírodná sila, ktorá odchyuje telesá od
ich prirodzeného ústredia, Takiste vidíme i týchto Habsburgovcov
odahova sa od ich skvejúceho sa strediša, cisára Františka Jozefa,

že totiž každý tiahne pre, svojou stranou, za svojimi smerami.

Videli sme, že väšina arcikazov strhnutá bola do manžel-

stiev, ktoré sa nesrovnávaly s ich ideami a ich stavom. Ale v pravi-

dle tomto boly výnimky, ako už bývajú výnimky skoro v každom pra

vidle. Spolonými si boli v tom, že všetcia mali dobrodružstvá, malí

svoje podivinstva, už i to na ten alebo onen spôsob, ako sme to v
tejto a predošlých kapitolách videli.
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KAPITOLA XXVII.

Centrifugalne manželstvá Habsburgovcov — Zachovanie sa Františka Jo.
zefa voi nim — Ako sa zachoval voi barónovi Walburgovi, vo svete
na vnivo vyšlému Habsburgovi — Kde siaha jeho dovolenie — Odo-
prel svoli k manželstvu arcikniežaa Ferdinanda Karola s dcérou pro-
fessora vysokej školy — Arciknieža vzdal sa svojej hodnosti a stal sa
Karolom Burg — Vydaj dcéry arcilniažny Gizely za baróna Ottu von
Seefried zu Buttenheim.

OMTJ, kto z bližšia pozorova chce centrifugalne manžel-

stvá Habsburgovcov, vemi málo záleží na tom, že pri kto-

rom zane. V tomto ohade nemôže by žiadneho ustále-

ného radu. V predošlých rokoch videli sme, že Franti-

šek Jozef bol nepovoným, tvrdým, nedal sa nakloni než-

ným pokynom a prosbám. Ale v posledných rokoch vidíme ho by už

povonejším a postupne opúšal už od prísnych pravidiel rodu, ovšem

hadiac zachova sa da nich, kým sa to len dalo. A tu akoby sme

videli, že príroda triumfovala nad hrdosou jeho. Len3e hne zase je

prípad, kde stará pýcha sa zase vzpiera a kovite pridža sa sta-

rých zhrdzavelýeh obyrajov I3ano^^líckeho rodu. Sebe protiviace sa

uvahovania sviedly boj v jeho myšlienkach. i odvážil sa zoprie?

i mohol dovoli podda sa? i prechovával dáke skutone úprim-

né city voi jednotlivým arcikniežaom, naliehajúcim na neho o po-

volenie? Len uvažovaním spôsobu, ktorým otázky tieto predkladaly

sa mu, môžeme vj^nájs jednotnos princípov i vzdor tomu, že na mno-

hé žiadosti tie samému sebe protireiac odpovedal.

Pravidlo, teoretický absolútne, dá sa meni da kaprice cisára.

František Jozef je hlavou babsburgského panujúceho rodu práve

tak. ako je i neobmedzeným panovníkom svojej ríše. Vo všetkých

rodinných záležitostiach on bol sídlom múdrosti a on bol posledným a

najvyšším rozhodujúcim tribunálom. On mohol povolova dispenzá-

cie práve tak, ako i sám pápež. A súdil on bez toho, aby sa bol o-

hadom výroku niekoho vopred poradil, on nedovolil nikdy, aby bo-

lo nad ním ešte vyššieho zákona na svete. Boly asy, ke on sám

cítil, že ako vane by bol povoným a popustil by, lenže nesmel. Ale

boly zase asy, ke povolil proti svojej vlastnej vôli následkom ná-

tlaku, ktorému nemohol alebo nevedel odola. Ale boly i také asy,

ke nebolo pražiadnych príin ku jeho vzpieraniu sa, ale on predsa
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tvrdohlavé nepovolil. Tu je tedy miesto na to, aby sme tieto tri pády'

posúdili. Ale na konci prídeme k tomu úsudku, že ako starnul, tak

postupne stával sa i povonejsím, lenže pri všetkom až do konca vidí-

me, že František Jozef bol nepriateom každého pokusu, ktorý by bol

smeroval k tomu, aby sa nižšie od neho vrstvy s jeho priinením stá-

ly blaženejšími.

Manželstvá za manželstvamí, uzavierané da predpisu habsburg-

ského systému, konievaly sa mizériou, ba v mnohých pádoch i škan

dálmi. Nešastné manželstvo korunného princa Rudolfa bolo až

fívetochýrne a mátoží až podnes. Nepodarené manželstvo Ottu bo-

lo ešte len z iastky napravené vekou pozornosou jeho manželky,

ke on vrátil sa ku nej o duševne, morálne a telesne zniený lo-

vek. Hovorilo sa bolo o tom, že arcikažna Augustína — vnuka
Františka Jozefa a dcéra arcikažny Gizely — nie jeden raz vy-

zauškovaná a dokopaná bola svojím manželom. A vydaj arcikaž-

ny Márii Doroty za kniežaa z Orleansu bol zrovna takto nešastným.

len jednej francúzskej šachtickej rodiny upodozrievaný bol z pre-

inu, že mal milostný pomer s Máriou Dorotou a že detektívi našli

ich v jednom parížskom hoteli pospolu. Viac razy poul bol svet

hovori o tom, že knieža z Orleansu chce sa rozsobáši od svojej ženy.

A ešte jedna arcikažna — manželka belgického kráa Leopolda II.

—mala dostatonú príinu ponosova sa na to, že opustená a zaned-

baná bola k volí francúzskej tanenici, Cléo de Merode, a k volí mno-

hým iným ženštinám, vo väšine z nízkeho stavu.

Rozumie sa, že jestvuje celá spusta historiek o tomto habsburg-

ovskom systéme, rozliné faktá o škandáloch a tomu podobné. A
dos snadno si je predstavi, že veci tieto na Františka Jozefa ne-

dobre úinkovaly, ba práve vzbúrily jeho myse a dobrú vôu proti

svojím najbližším príbazným. Ale i iné predsudky vryiy sa do jeho

mysle a tam zahrabaly sa tu kazeniu mnohých dobrých vecí. A
medzi týmito dvoma náhadami musel povsta rozpor, z ktorého ví-

azstvo bolo raz na jednej a raz na druhej strane. Len nedávno ku
príkladu, Európa poula bola o morganatických princípoch, ktoré

Ijodporované boly tak neohranieným úspechom, že siedmi Habsburg-

ovci (niektorí z nich síce neboli už oprávnení vola sa Habsburgov-

cami) prišli na vnivo, ako sa to povedá, O tomto predmete je-

den viedenský dopisovate povedá ;
—
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''Veká sympatia bola tii vzbudená v záležitosti baróna Ernesta

"Walbiirga, syna nebohého areikniežaa Ernesta, cisárovho njca, ná-

sledkom toho, že zaumienil si vzia za manželku dcéru jedného je-

dnoduchého obchodníka. Jeho otec povolil mu síce 5.000 doUárov
roného dôchodku, ale splátky tie prestaly odumretím otca. Barón
"Walburg bol dôstojníkom rakúskej armády, ale musel sa poakova
zo svojej hodnosti následkom toho, že oženil sa s jedným chudob-

ným robotným dievaom. On hlásil sa o výsluch u cisára, 'ale ten

nechcel o om ani pou a neprijal ho na audiencii.

"Barón Walburg zastavil ho potom na ulici v Budapešti a roz-

povedal cisárovi svoj mizerný stav, žiadajúc jeho pomoc. Jeho veri-

telia dali mu zhaba všetky jeho veci, nechajúc baróna so ^enou a so

šestoro demi úplne bez výživy a podpory. Teraz celá osem-lenová
rodina, z ktorej v sedem lenoch habsburgovská krv kouje, odká-

zaná je na mestské dobroinné ústavy."

Jeden z týchto habsburgovských potomkov stal sa pozdejšie

hlavným íšnikom — "Zahlkellnerom" — v jednej poprednej ka-

viarni v Pešti, kde žil z prepitného, ktorého sa mu štedré dostávalo

od peštianskych gavalierov.

Zpráva táto *), musí s^^ dopusti, Františka Jozefa nestavia do

dákeho sympatického svetla. A takýchto a podobných historiek je

vemi mnoho, v ktorých o om možno to isté poveda. Vidíme v
om loveka, idúceho svojou zaumienenou cestou a z toho potom uza-

tvárame si, že jeden cisár — zvláš ke je to Habsburgovec — pre-

dsa musí ma v niektorý smer upreté svoje snahy a jestli nie sú isté-

ho uritého smeru, lovek pochybuje v nich a nezná, že o si má o

nich myslie. Okrem toho prostý lovek primýšä si ešte, že rozli-

né udalosti pridaly sa na iných miestach a už i schválne alebo ne-

chtiac pomieša si ich tak, ako to jeho obrazotvornosti najlepšie sa

pozdáva.

Areikažna Mária Henrietta bola z nich site na dobrej strane,

ke vydala sa za princa Gottfrieda zu Hohenlohe Schillingfúrst. A

*) Doposlal ju viedenský dopisovate londýnskeho asopisu
''Daily Mail" a tým spôsobom dostala sa do svetovej tlae. So stra-

ny dvorných kruhov nebola podvrátená.
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v tomto smysle po dobrej ceste kráala i arcikažna Eleanora, že vy-

dala sa za námorníekeho poruíka Alfonza von Kloss. Z druhej stra-

ny zase arciknieža Ferdinand Karol — synovec cisára a brat arci-

kazov Ottu a Františka Ferdinanda — našiel sa na rozhodne nepra-

vej ceste, ke prehlásil svoju žiados, že chce si vzia za ženu si. Czube

rOvu, dcéru professora mathematiky na technickej vysokej škole vo

Viedni,

Jeho pád. je snád tým najzaujímavejším pádom a iste vyvolá sú-

trpnos a sympatiu každého. Ešte i slušných udí tých najnižších

tried pohol k sútrpnosti. Tento raz bol to pád vemi márnivého mla-

díka ktorý sa sháal, za herekami, ale bol nezkúseným a preto

stálo ho to mnoho peazí. Obrátil tedy kepe a hadal si kde inde

známosti. Ona bola dcérou professora techniky a s tým je povedané

všetko. To rozumie treba, že ako bola vychovaná po domácky, že

dostalo sa jej tej najmorálnejšej výchovy a bola skutoným vzorom

tej lepšej viedenskej obianskej triedy. okovek si kto myslí o dá-

mach z javiša, ktorých príažlivos bola tak fatálnou pre habsburg-

ovský systém, predsa každý musí len schvaova a rešpektova dámu,

ktorá priviedla jedného arcikaza ku tomu, že predsa dal prednos
jednuduchým ale vzdelaným kruhom pred frivolnými a achtikár-

skymi zvykami toho najnádl'ernejšieho panovníckeho dvora v Eu-

rópe.

A toto dokázala slena Czuberova. Istého asu viedenské vyso-

ké kruhy znalý o tom, že arciknieža Karol Ferdinand úbi domácnos
a pokoj. Hovorilo sa bolo o tom, že rád sa mieša medzi stredné

triedy, nie zúmy'sene ale na taký spôsob, akoby patril medzi ne.

Kád sa utiahol do strednotriednej kuchyne a tam pomáhal domáce-

mu dievau zemiaky' škroba alebo lekvár vari. Nedbal ani na to,

ke ho videli vyzera z obloka bytu dákej strednej triedy obana,

majúc otoené rameno svoje okolo štíhleho drieku peknej domácne

vychovanej viedenskej devy. Takéto povedaky boly v obehu. Ale

on vec bral cekom vážne a predstúpil pre svojho cisárskeho velitea

s tou žiadosou, aby mu dovolil jedna da svojho srdca a aby mohol

oženi sa so slenou Czuberovou

Nám vec takáto rozhodne sa pái. Ale Františkovi Jozefovi

veru nebola po vôli. On nie vždy robil hranice pri herekách, tre-
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bárs znal, že tak by mu bolo treba kona. On sám bol "na dobrj'ch

nohách" -^ ako sa to hovorí — nielen s jednou herekou. A nie je

vytvorené, že jeho zvláštna priatekya, pani Schrattová, našla ob-

as príležitos ku tomu, že mohla prehovori dobré slovo za jej vlast-

né nenávidené povolanie Ale dcéra jedného professora techniky

— dáma, ktorá sa v niom nestala chýrnou a povestnou — v záujme

ktorej nedalo sa ni inšieho poveda okrem toho, že je pekná, dobre

vychovaná, náležité vzdelaná, šachetná, domácna a v každom oha-
de rešpektu hodna — to je už cekom inakšia záležitos. Sú udia, a-

ko to všetci známe, ktorým verejný škandál oženenia sa s dákou
poslednou sedliackou je menej ponižujúcou, vecou, než uzavretie

manželstva s dcérou dobre spracujúceho sa spoloenského initea.

A takýto zvyk mal z asu na as i František Jozef.

Každopádne aspo v tejto záležitosti sadol si na koníka svoj-

ho. Musel si vynájs príinu, ktorá by obstála v dokazovaní nemož-

nosti tohto manželstva. Za túto príinu vymyslel si to, že nádejná

nevesta je dcérou professora techniky. Ona mohla pochodi zo

zdravšieho rodu, než areikazi a arcikažny; ich krv mohla by ce-

kom istá od šakov šialenosti ; ona iste nebola náchylná ku tomu,

aby na koni preskakovala mtvoly chudobných sedliakov, ani ne-

pochodila z rodu, ktorého lenovia sobliekajú sa do Adamovho rúcha

a na stoloch kaviarní tania sólo. Ale vzdor tomu výrok znel v tom
smysle, že dcéra professora techniky sa nehodí — na žiaden pád ne-

hodí — za manželku arcikniežaa. A jestli Karol Ferdinand nehadí
tiež z tohto stanoviska na voe, v tom páde radšej nech nie je viac

arcikniežaom, ale nech sa ztratí a nech ukrýva svoj posmech v

niektorej cudzej krajine.

Ale arciknieža Karol Ferdinand nemal tú mienku, o František

Jozef a nedal sa len tak snadno zlomi. Jeho práva o muža a o mi-

lenca boly mu viac, než jeho práva o arcikaza a možného násled-

níka na trón a osi vnútorného mu šeptalo, že on je na pravej ceste.

Slena Czuberova nikdy neúfala by arcikažnou, ani sa jej len ne-

snívalo o tom. A on s ochotou zbavi ju chcel nepríjemností, vzda-

ním sa hodnosti arcikniežats^ej, Jestli by bol potreboval nové me-

no, to je tá najsnadnejšia vec; mal malé panstvo v dedine Burg a

da tejže mohol sa kedykovek nazýva. Slena Czuber by ho ú-
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bila o Karola Bng práve tak, ako ho milovala o arcikaza Karola

Ferdinanda — ba sná ešte lepšie, lebo by bola videla, že kokú obe
priniesol za u.

Eozhodol sa tedy, že svet im je otvorený, ke budú sa vola

Herr a Frau Burg,

Ako si zaumienil, tak i hovoril pred cisárom a tak i konal —
poakoval sa z arcikniežatskej hodnosti a zmizol. Zraku nášmu
mizne už o jednoduch}' cestovate, jednoduchý viedenský fiaker vie-

zol ho na nádržie a sadal do jednoduchého vlaku, ktorj"'- mal ho za-

vies na Eivieru. Všetko toto dialo sa bez hluku, bez povšimnutia.

Toto jeho demonštrovanie proti habsburgovskému systému bolo krá-

sne prevedené a bolo práve v príhodný as. Utiekol z kruhov tých

prv, než dal sa do hriechov, do dekadencie svojho rodu. František

Jozef o veci iste takto nesmýšal a podistým považoval ho za nepo-

darenca svojej rodiny.

Tu prejdeme ale na niektoré tie pády, pri ktorých i sám Fran-

tišek Jozef dal svoje svolenie — dakedy i svoje požehnanie, ale

dakedy i bez neho.

Takýto prvý pád bol kažny Alžbety, jeho vnuky — najstaršej

dcéry arcikažny Gizely a sestry kažny Augustíny, ktorú sme

už spomenuli o manželku arcikniežaa Jozefa. Pokúsila sa dosta

zvláštny súkromný výsluch n svojho starého otca, aby mu rozpove-

dala tajnos svojho srdieka, s ktorou sa nesverila ani svojej vlastnej

matke. A tajnosou ton bolo, že srdce svoje zadala barónovi Ottovi

von Seefried zu Buttenheim, strojnému mladému jazdeckému poruí-

kovi v bavorskej armáde Tomuto manželstvu stály ale v ceste ve-
ké prekážky a tak každý v rodine musel by proti nemu, nakoko vy-

volenec jej srdca nielen že bol nízkeho rodu voi nej, ale rozdiel bol

tiež i v náboženstve. Otto von Seefried zu Buttenheim bol totiž pro-

testantom, A dom Habsburgovcov, práve tak ako i Wittelsbachov-

cov, bol známym nielen v tom, že lenovia jeho boli náchylnými k
áialenosti, ale boli rovnými i v tom, že sa vemi pridržali katolíckych

^ásad.

Vzdor tomu bol to ale pád, kde isté výnimky a povonosti môhly

by preukázané a povolené Kažná Alžbeta, trebárs bola vnukou
cisára, nebola arcikažnou ; hana a potupa, jestli by bolo vôbec nie-
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o takého, nepadne tedy na Austriu, ale na Bavorsko. Ba o viac,

Otto von Seefried zu Buttenheim, trebárs bol i z nižšieho rodu, bol

predsa barónom; a viac razy videli sme už to staré pravidlo rakúskej

aristokracie, že "loveenstvo zaína sa od baróna." Vyznanie môže

sa poíta za viac, než to, že ku akému náboženstvu prislúchala, pred

trónom milosti. Jestli sa dajú princípy meni, to bol najlepší as
na pokušenie sa o to a zvláš ešte vtedy, ke kažná Alžbeta znala

tak krásne a doliehave prosi. Tak František Jozef dal sa uprosi,

ukiažúc, že Habsburgovci znajú by tolerantnejšími, než Wittelsba-

chovci, lebo sú bohatší a mohutnejší. František Jozef nielen že pri-

volil k tomuto manželstvu, ale pekného bavorského mladého zaa
prijal do svojej ríše a dal mu hne vysokú hodnos vo svojej armá-

de. Ale nemal ani príiny' obanova túto svoju vekodušnos, lebo

toto bolo to najblaženejšie manželstvo z rodu Habsburgovcov, ktoré,

aspo dosavá, nemá žiadnej škaredej histórie.

A o možno poveda o tomto manželstve — ktoré sa môže po-

važova za prvé zrušenie starých hlúpych predsudkov habsburgov-

ských — to môže sa hovori i o iných podobných nerovných manžel-

stvách v habsburgovskom rode, a síce o : výdaji arcikažny Štefánie

ívdovy po korimnom princovi Rudolfovi) za grófa Lonyayho; dcéra

Štefánie, arcikažna Alžbeta, vydala sa za Ottu von Windischgraetz

;

arciknieža František F^-rdniand vzal si za manželku eskú grófku,

Žofiu Chotek.

Možno poveda, že výdajom kažny Alžbety za baróna Seefrieda

preborený bol ad na stavovských predsudkoch a habsburgovskej

zarytosti.
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KAPITOLA XXVIII.

Vydaj arcikažny Štefánie za grófa Lonyayho — Chovanie sa belgického
kráa voi tomuto manželstvu — Ako sa choval František Jozef — Po-
volil k tomuto satku, ale ženícha si nevšímal — Manželstvo arci-
kažny Alžbety za Ottu von Windischgraetz — František Jozef ho
povolil — Windischgraetzovci povýšení boli v hodnosti.

RCIKAŽNA ŠTEFÁNIA nemeškala mnoho, — ke kaž-
ue Alžbete podar^'lo sa prebori ad — ale tiež dala sa na tieto

cesty; a skutone bolo by to bývalo nieo tyranského, keby

jej v tom robili prekážky. Jej život bol nešastný, bola za-

nedbávanou a opustenou; jej všade dávali pocíti, kdekovek
•sa len obrátila, že je nenávidenou a že je trpená len z milosti. Po
umretí korunného princa Rudolfa chcela sa vráíi do Brusselu, ale

belgický krá Leopold II., joj otec, nechcel ju tam, zaobchodiae s

ou len trocha šetrnejšie, než zaobchodil s jej sestrou, kažnou Luj-

_zou zo Saxe-Coburg. Ostala tedy v Rakúsku, ale hne vybadala, že

ani cisár ani cisárovná nemajú ju radi, trebárs nemali nioho závaž-

ného proti nej, vynímajúc snád toho, že sa jej nepodarilo pripúta k
sebe Rudolfa a tak zachráni ho pred zkazou, ktorá potom došla na

neho. A jej odlúenos od Rudolfa pokraovaná bola ešte i po jeho

;smrti, ke z testamentu jeho vynašlo sa, že ju pozbavil tútorstva nad
ich jediným dieaom.

Rozumie sa, že hovorené bolo o tom, že chce sa zahniezdi a

Habsburgovcov, ale na také reiky nemožno da ni. Tieto rei
pozdejšie utíšené boly tým prehlásením, že milovala a že sa rozhodla

vyda za maarského p^rofa Lonyayho, ktorý bol astým hosom v

jej domácnosti. On nebol dákym boháom; ale Štefánia mala už

-dos zkúsenosti v tom, že spojenie sa "modrou krvou" nie je toko
hodno, než ke má lovek Ternos a oddanos. Dá sa tedy snadno

porozume, že želala si by blaženou, bez ohadu na to, že akej hod-

nosti bude jej vyvolenec. A nakoko jej rodina z panovníckeho

•domu zaobchodila s ou o s takou osobou, ktorá nemá vekej vážno-

sti, nebolo tedy ani vážnych príin ku tomu, aby prekážali jej úmy-
;sel. o sa samého Františka Jozefa týka, ten skutone bol proti to-

muto manželstvu a nástojil na tom, aby sa neuskutonilo. Ale jeho
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tvrdošijiios netrvala dlho a povolil krátko predtým, ke dostavil sa

ta otec Štefánie, o jeho spojenec.

Ve o za smysel to malo, že belgický krá miešal sa do týchto

panovníckych záležitostí? Bol on len takým prílepkom medzi krámi
Krajina; jeho len nedávno bola ešte asou rakúskej ríše a jeho pod-

daní boli takými demokratmi, že nedali mu ani len korunu nosi.

Bol on tu takým škandalóznym kráom, ktorý vystrájal také

špinavé kúsky s rozlinými herekami a ahkými ženštinami, že o

tom asopisy v celej Európe verejne písaly, a ktorý nemohol ni
proti tomu spravi, že vo výkladoch v Ostende, v jeho vlastnej kraji-

ne, predávali jeho podobize pri boku obrazov jeho mileniek. Ako
môže hlava Habsburgského rodu spoluúinkova a do jedného vreca

du s takýmto mužom? Aby ukiazal svoju píchu a nadutos, Fran-

tišek Jozef postavil sa zrovna proti zásade Leopolda II.

Leopold IL, "v mene tradície", prestal dáva svojej dcére pe-

niaze — i tak dával jej len 10,000 dollárov rone — a pozbavil ju ti-

tulu kráovskej výsosti. František Jozef hne konal kontra tohota

a dal svojej neveste hodný obnos peazí a prehlásil, že môže i alej
užíva svoje hodnosti. Vzdor tomuto všetkému predsa ostal len tvrdo

šijným a neuinil všetko tak, ako by mal. Grófa Lonyayho považo-

val za votrelca do jeho rodiny a za nehodného. Ke Štefánia pri-

šla ku dvoru, musela ta prís bez svojho manžela ; a ke sa vydávala

dcéra Štefánie, gróf Lonyay, trebárs bol prítomný pri cirkevných

obradoch sobášu, nedostal pozvania na svadobnú hostinu.

Bolo to na poutovanie a každý snadno si domyslí, že Štefánii

sa táto urážka hlboko dotkla. Lenže ke František Jozef bol vstave

urohi ju nešastnou na jeden de, predsa nemohol ju uini ne-

šastnou na celý jej život.

Tu síce dalo by sa ešte všelio pospomína i na základe jej

vlastnýcJi údajov, ale prejdeme cez to na sobáš jej dcéry, ku ktorému

jej muž, gróf Lonyay, nedostal pozvanie.

Z celej rodiny svojej František Jozef sná najradšej mal ar-

cikíižnu Alžbetu, Matku svoju vídala ona len málo kedy, lebo tá

zväša bola na cestách tak pred, ako i po výdaji za grófa Lolyayho.

Zdržovala sa zväša v spolonosti dcér arcikažny Izabelly. Udáva
sa, že nemá vekých nárokov. Vd.mi rada sa zaoberávala so záhrad-
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níctvom a za zeleniny utržené peniaze obetúvala ehiidobe. Vekú
obubu mala vo psoch. V sprievode jedného lokaja so svojím milým

psíkom jedného zimného da preehodila sa v cisárskom parku v

Schonbunne pri Viedni. O príhode tej zachovala sa nasledovná

historka :

—

"Nespokojný malý psík behal po erstvé zamrznutom jazeri,

ke zrazu ad sa pod ním preboril. Malé zvieratko zápasilo s vo-

dou a kažná Alžbeta zavolala lokaja, aby jej psíka zachránil. Lo-

kaj našiel si akúsi výhovorku a nepreložil ani krížom slamy za za-

chránenie zvera. Kažná skriala na neho len o jej sily staily:

'Vy škaredý ukrutník! Ja nie som ani z polovice toká ako vy, ale

idem za ním, oby som sa hne utopila.' Muž ten ju držal silne tre-

bárs i kriala a zápasila s ním, ale došlí záhradníci oratovali malého

psíka. Od tých ias ale kažná Alžbeta zanevrela na všetkých lo-

kajov a na celú vyškrobenú dvornú spolonos."

Zdalo sa bolo, akoby dáka veká budúcnos bola pred ou
alebo nieo vekého v nej skladali. Ba hovorilo sa bolo i to, že má
sa vyda za syna nemeckého cisára, princa Eeitel Fritza, a že má
by dakedy pozdvihnutá na rakúsky trón. Že i taký plán bol by

sa dokázal žiaducim pre verejnú mienku, v tom ažko je nepochy-

bova, Ale i tak prihodila sa bola skoro za tým vec, ktorá ta-

kýmto plánom a vyratovakám spravila koniec. Na dvornom bale

v Burgu, na ktorom prvý raz i kažná Alžbeta bola prítomná a uve-

dená bola do vysokej spolonosti, stretla a spoznala sa s mladým
grófom Ottom von "Windischgraetz, švárnym poruíkom pri ulánoch,

Pozdejšie stretla sa s ním zase pri spoloenských hrách v Laxen-

burgu, cisárskom letohrádku za Viedou. A vtedy sa to stalo, že

jednej zo svojich tetiek prehlásila, že sa chce vyda za Ottu von

Windischgraetz a že jestli jej bude bránené za neho ís, v tom páde

že sa zavre do niektorého kláštora na celý svoj život. "Povedz o-

tom svojmu starému otcovi," odpovedala jej múdra tetka. Alžbeta

nepremýšala dlho, ani neakala kým jej to tetka dva razy povie,

ale vošla do cisárovej pracovne a sdôverila sa mu so všetkým.

Otto von "Windischgraetz bol jedným z tých "Windischgraetzov-

eov, ktorí Františkovi Jozefovi vykonali boli veké služby, takže ont

mal im by za o povaným. Ve, ako sme to už v zaiatoných
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kapitolách spomenuli boli, bol to Alfréd von Windisehgraetz, ktorý

vlastne zachránil jeho cisársky trón. Ovšem nikto na to teraz ne-

poítal, žeby si na to František Jozef teraz smyslel a chcel sa sná
odslúži, zvláš preto, že Otto patril ku mladšej vetve rodiny; a dos
možné je, že cisár na to skutone ani nepomyslel. U neho úinkovalo

:jedme to, že vnuku svoju — jedinú dcéru svojho jediného syna —
mal skutone rád. U neho bolo zvykom, že voi svojím príbuzným

choval sa skorej drzo a odmerane, než aby bol voi ním prechovával

nežné city. S Alžbetou bolo to ale cekom iná. Ona Inula ku nemu
pravou detinskou láskou a on ju tiež opravdove miloval a ani za svet

by nedopustil, aby mala príiny pred ním plaka. Vypoul ju tedy

trpezlivé a súbil jej, že však uvidí, o sa dá vo veci spravi. O
výsledku potom ítame v knihe Sír Horaca Rumbold-a '

' Rakúsky ci-

sársky dvor v Devätnástom storoí" nasledovné: —
i

"O niekoko dní za tým František Jozef poslal pre mládíkovhol

otca, princa Ernesta Windisehgraetz, a rozprával sa s ním o záleži-

tosti a rozhovor musel sa skoni s neakým takj^m dohodnutím, kto-

ré rodiov mladého grófa povzbudilo k prehláseniu, že oni s naj-

väšou láskavosou príjmu vnuku jeho vo "Windischgraetzovskom

dome" a gróf Otto upovedomený bol zase, že v cisárskej rodine sa

mu tiež prajného prijatia dostane. Z príležitosti tohto manželstva

celá mladšia vetev tohto starého eského grófskeho rodu, ku ktorej

prináležal mladý za, povýšená bola v hodnosti a dostala dovolenie

titulova sa "Durchlaut", o v slovenine znaí asi: "Vaša Jas-

nos"."

Tu vidíme, že láska zase zvíazila, tento raz nielen bez prekážok,

;ale i bez všetky' ch nepríjemností. Každý by sa tešil tomu, keby

manželstvá u Habsburgovcov uzatvárané boly na tento spôsob a nie

•da starého skrpateného habsburgovského systému; ale tomu nie je

tak. Videli sme už dosavá, že kažne, ktorá sa chcela vyda za

išvarného ulanskeho poruíka, nemerali takým merukom, ako me-

rali tomu arcikniežau, ktorý miloval dcéru professora na technike.

O držaní sa Františka Jozefa voi úbostným románom "Herr
Wulflinga" a kiíažny Lujzy z Toskany ešte len prídeme; ale kým
prišli by sme na tieto veci, treba nám zaskoi nazad a uváži pád

arcikniežaa Františka Ferdinanda a grófky Žofii Chotek. Zo všet-
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kých manželských nepríjemností toto je tým najzaujímavejším, ale

súasne i najvážnejším pádom. Toto nebol naraz svedený boj, ale bo-

la to predžená kampa, v ktorej vidíme Františka Jozefa opúšaf

bitevné pole z kroka na krok

KAPITOLA XXIX.
Arcilaiieža František Ferdinand — Bol on invalid, ktorý sa oneskoril v

ženbe — Zprávy o jeho zasnúbení s arcikažnou Gabriellou — Ozná-
menie zasnúbenia s grófkou Žofiou Chotek — Nenávis so strany
matky arcikažny Gabrielly — Ako sa držal František Jozef — On
povolil manželstvo pod podmienkou, že bude morganatickým — Fran-
tišek Ferdinand bol prinútený prisaha, že si berie jeho hodnosti ne-

rovnajúcu sa ženu a že jeho deti nebudú hodné by jeho následníkmi
— Príiny pochybovania, i vlastne povinný bol zadrža takúto prísahu.

I^RANTIŠEK FERDINAND bol synom Karola udvika,

brata cisára Františka Jozefa. Bol bratom arcikniežaa Ot-

^^ tu, ktorého škandalózne kúsky sme už vyítali a tiež bol bra-

'4\@/ tom arcikniežaa Karola Friedricha, ktorý dvoril domácne

vychovanej dcére professora techniky, pomáhal jej zemiaky

škroba a získal si ju. Vo svojej mladosti František Ferdinand v
žiadnom ohade nebol poitovaný medzi ostatných arcikazov, lebo

bol vemi šúplym a slabým chlapcom a vôbec pochybovalo sa v tom,

žeby vyžil a vyrástol. A vzdor tomu že i vyrástol, ostal vždy deng-

avým a stále panovaly obavy, že odumrie v mladosti. ^ toho po-

tom povstaly rei, z ktorých, pravda, ni nebolo, že arcikažna Al-

žbeta vydá sa za princa Eitela Friedricha a nastúpi na trón, použitím,

obnovenia Pragmatica Sanctie.

Že i ho považuje^iie za dobre alebo piano vychovaného, to zá-

visí eekom od toho, že aké má ktorý z nás mienky o správnej vý-

chove. Jestli niekomu postaí by len katolíkom, ale ten druhý

chce ma hne až bigotného katolíka, v tom páde tento druhý má ho

po svojej vôli. František Ferdinand od jeho najmladšieho veku'

vyuovaný bol jezuitmi. ktorí si dali na tom záleža, aby vychovaný^

bol da ich vôle a aby vštepili do srdca svoje idey. Iná podal sa;

i na svojho otca, ktorý bol hodne obmedzeného rozumu, a ktorý

nielen že bol odpudzujúceho výzoru, ale bol i strašne reakcionárnych
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názorov Ešte i dnes sá udia, ktorí udávajú o Františkovi Ferdi-

nandovi, že "nachodil sa v rukách jezuitov". Toto je ale len fráza,

ktorá v skutonosti môže znai síce nieo, ale asom i ni.

Toto nemenilo na veci vtedy, ke o Františkovi Ferdinandovi

sa predpokladalo, že zomre, lebo, udajne, mal suchú nemoc. Lenže

on nezomrel na súchotiny, ba ani ich nemal. Zimy trávieval pod ho-

rcíju pásmom, na rozliné spôsoby sa lieil a stále cestoval. Lieenie

a pozorné žltie malý na neho želaný dobrý úinok. František Ferdi|

naiid stal sa práve tak schopným zauja miesto svoje vo verejnom ž

vote, ako ktorýkovek iný len jeho rodiny a preto museli s ním o s

takým poíta. A oskoro nadišiel as, že treba sa bolo obhliada'^

o dáku nevestu pre neho. Areikažien, súcich na vydaj a pre nehoj

bolo dos na výber. Preo si tedy nevybral niektorú z nich. aby mo-

hol ma následníkov? Takáto otázka nadchodila myslou Františka

Jozefa, ke videl, že jebo synovec je už tridsapä alebo í viac roný
a ešte vždy mládenci. Mal s ním skrze to astejšie rozhovor a vy-l

týkal mu, že nemá sa k životu kým je na to as.

V posledné roky zaalo sa bolo pošepkáva, že predsa stane sa po

vôli Františka Jozefa. Pozorované totiž bolo, že František Fer-

dinand asto navštevoval domácnos arcikniežaa Friedricha a arci-

kažny Izabelly v Prešporku. Tu mali utešené dcéry, súce už na vj--

daj, a menovite arcikažna Gabriella bola krásavicou. Tu tedy špe-

kulovalo sa na tom, že ostane to v habsburgovskej rodine a že bude

z nich ideálny párik. asopiseckým zprávodajom dostalo sa to tiež k

ušiam a tí použili túto znamenitú príležitos k napísaniu obšírnych

zpráv. Rozliné asopisy, ale nie tie úradné a vládne, hne poehy-

tily vec a oznamovaly zasnúbenie v panovníckej rodine. Na úradné

potvrdenie zprávy sa neakalo, mysliac, že ono skoro príde za tým,

a asopisy sa predchytávaly, aby to ím skorej malý vo svojich stp-

coch. Ale tí itatelia týchto asopiseckých zpráv, ktorí mali prí-

stup do domácnosti arcikažny Izabelly v Prešporku, povážlivé krú-

tili hlavami pri ítaní takýchto zpráv. Oni videli nieo, z oho dalo

sa uzatvára sná na nieo cekom iné.

Arcikažna Izabella mala vo svojej domácnosti jednu dvornú

dámu — grófku Žofiu Chotek. Pochodila ona z eskej šachtickej

rodiny, bola už staršou, ku tomu ešte i chudobnou a neprináležala
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ku tej vyššej nobilite. Jej otec, bol kedysi miestodržiteom v ešku.
Jej !)rat bol provinciálnym úradníkom v echách, ale nie dákej vemi
vysokej hodnosti. Ale František Ferdinand, trebárs, vemi zdvo-

rilé a nežne sa choval voi areikažne Gabrielle, vemi asto vída-

vaný bol po odahlých kútikoch vysedáva s grófkou Žofiou Chotek-

ovou. ím alej, tým astejšie vída ho bolo s ou celé veery nie-

kde v kútiku salónu arcikažny Izabelly, diškurujúe s grófkou Cho-

tekovou o svojom biednom zdraví a ponosujúc sa jej na prísne pred-

pis}^ a nariadenia lekárov. Prikázané mal užíva akési horké lieky,

o bolo strašnou vecou preneho. Hovoril, že nespomáha mu to, že musí

presta užíva tie nenávidené lieky.

Grófka Žofia Chotekova dokazovala mu prospešnos liekov a

prosila ho o ich užívanie, ako to už ženské vedia. Pekne mu natrko-

tala, že lieky spravia mu dobre, že nesmie by bojkom, že lekári

znajú o mu je dobré a že jestli mu je liek horkým, aby si ho osladil

cukrom alebo inou prípravou príjemným spravil. Ale že na každý

pád musí užíva lieky nielen k vôli sebe samému, ale i k vôli tj'm,

ktorým život jeho je drahj'm.

"K vôli mne — ab}^ ste ma uspokojil," doložila mu zajakavé.

František Ferdinand slúbil a vynašiel, že lieky skutone úinkujú,

ako prisúbený zázrak. Bol stále lepšie a lepšie, až konene cekom
vyzdravel. Medzi Habsburgovcami bolo plno radosti a arcikniežatá

a areikažnie boli povaní grófke Žofii Chotekovej. Tešilo to

zvláš arcikažnu Izabellu, ke videla, že jej dvorná dáma má taký

dobrý vplyv na následníka trónu a že sa jej podarilo, ke už každý
druhý daromné sa o to pokúsil, nakloni ho ku jeho nenávidenému
lieku.

Izabelle ani len nenapadlo, že otázna medicína môže by dákym
arodajným lákadlom a že v oddialenj'ch kútikoch v rozhovore o

liekoch a nemoci možno sa i o inom predmete shovára.

A tak tomu i bolo. Kým arcikažna Izabella vzdávala veký
kredit grófke Žofii Chotekovej za jej taktinos, za ten as grófka

Chotekova v skutonosti preukazovala ešte viac taktinosti, než za

koko sa jej dostávalo uznania od arcikažny. Lebo zo všetkého

vyšlo na to, že kým Izabelia kochala sa v blahej nádeji, že arciknioža

František Ferdinand zamýšla požiada o ruku jej dcéry, za ten as



— 210 —

on celý život svoj venoval areikažninej dvornej dáme. On nielen

že bral svoju medicinu trikrát za de k vôli nej, ale i prehlásil jej,

že keže ho ona vylieila, cíti sa by podlžným jej za svoj život a svo-

ju vanos preukáže týra, ke prosí ju, aby život svoj spojila s

jeho životom Medzi nimi bolo už toko obapolného porozumenia,

že ke ju on o toto požiadal, že mu vernú neodoprela. Medzi tým
svoju dohodu držali prísne v tajnosti, kým jedna príhoda celé ich

tajomstvo nevyvlekla na svetlo.

Celá tajnos vyšla na javo skrze to, že František Ferdinand'

— alebo skorej sná jeho lokaj — bol nepozornj'm ukryvaom.
Stalo sa to tak, že František Ferdinand bol na návšteve u arei-

kniežaa Friedricha na jeho panstve v Halbthurne. Ke už bol odi-

šiel pre a odcestoval nazad do Viedne, jeden sluha došiel ku arci-

kuažne Izabelle a povedal jej, že následník trónu zabudol si veký
poet šperkov na stolíku vo svojej izbe. Toto, rozumie sa, treba bolo

za ním posla a arcikažna myslela, že najlepšie bude, ke sa o to

sama postará. Išla tedy do spalne, kde nocoval František Ferdinand,

aby posbierala a prehliadla šperky. Ale o tam videla, to ju cekom
zmiatlo. Hne povedala sluhovi :

—

"Chote pre grófku Chotekovu, že sa chcem s ou hne sho-

vára!"

Grófka Žofia Chotek poúvla zavolanie a vítaná bola s výkri-

kom :

—

"Slena toto vyžaduje vysvetlenie! Prosím, o máte poveda na

svoje ospravedlnenie?"

Slovo "toto" znailo malý zlatý medalion, v ktorom zapravená

bola fotografia grófky Cbotekovej, a medailónik nájdený bol medzi

ostatnými šperkami Františka Ferdinanda.

Každý si môže predstavi, že to bol hrozný úder pre arciknie-

žatskú matku, ktorá už plávala v blahých nádejach, že jej cisársko a

kráovsko-arcikniežatská dcéra vydá sa za následníka trónu. A kaž-

dý si môže i to snadno domyslie, že vysvetlenie, jestli sa jej vôbec

dákeho dostalo, bolo neprijateným. Každý tedy uverí, že za týmto

arcikažna ukonila rozhovor nasledovnými slovami:

—

"To je dos! Nepotrebujete viac nioho poveda, ale opustíte
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môj dom hne. Dávam vám pol hodiny asu na zbalenie vašich

vecí."

Eozumie sa, že grófka Žofia Chotekova nemohla sa spakova
za pol hodiny, ale musela všetky svoje kufre so šatstvom a inými

-vecami tam necha.

To sa tiež rozumie, že objavením i len polovice jej tajnosti vyšlo

na javo teraz už všetko, ovšem verejnos doznávala sa o tom len

tak po kúsku. Najprv prišla zpráva do verejnosti, že František

'Jozef a František Ferdinand pre akési neznáme príiny sa neshová-

rajú spolu a že u viedenského dvoru akosi zazerajú na Františka

Ferdinanda. ELne za tým sa ale zaalo hovori, že František Fer-

dinjnd ide sa poakova zo svojich aréikniežatských práv, že sa

ido oženi s grófkou Žofiou Chotekovou, že opustí Rakúsko a že uby-

tuje sa s ou vo ville d'Este v Ríme. Konene potom prišlo úradné

upovedomenie, že satok bude uzavretý — že cisár ho povolil — ale

pod podmienkami.

A o to boly za podmienky?

Toto nie sú dvorné dejiny a nepotrebno ich tu rozbera alebo

ukrýva, môžeme ich poda tak, ako sú, zretedelne. Dohodnutím,

ktoré hrdos habsbugovského rodu požadovala, bolo toto : pohanenie

má by mladúehe verejne zadané pred, poas a po svadobných cere-

moQÍach. Že aké stanovisko voi nej zaujali úradne, to vidno z po-

zorne vypracovanej rei, ktorú- cisár František Jozef, vyobliekaný

do rovnošaty poného maršala, ítal pred zvláštnym sliromaždením

dA^ornej rady. Každé slovo íta treba so zvláštnou pozornosou.

"Povolal som lenov môjho domu, mojich dvorných radcov a

mojich ministrov ku zúastneniu sa dnešnej ceremónie preto, že pre-

hlásenie, ktoré bude uinené, je tej najvyššej vážnosti pre monarchiu.

Hnaný súc vnuknutím, aby som dobro lenov môjho vysokého domu
mal vždy na starosti a staral sa o nich o najlepšie a aby som môjmu
synovcovi podal nový dôkaz zvláštnej lásky, privolil som ku jeho

suatku s grófkou Žofiou Chotekovou. Je pravda, že grófka pochodí

zo šachtického rodu; ale jej rodina nie je z takých, aké, da zvykov

nášho domu, považujeme za sebe rovné. Preto, nakoko iba ženy z

rovnakých domov môžu by považované za rovné rodom, manželstvo

toto považované musí by vo svetle morganatického manželstva, a
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dietky, ktoré z možej milosti z tohto manželstva sa narodia, nemôžu
obdrža práva ako lenovia cisárskeho domu. Preto arciknieža všet-

ko Loto berie zretedelne na známos a dnes složí prísahu v tom
smysle, že všetko toto uznáva, že uznáva svoj suatok s grófkou Chote-

kovou za morganatieký, že následkom tohto manželstvo toto nemôže
považova za sebe rovné a že z neho pochodiace deti nemôžu by
považované za právoplatné deti a nemôžu ma práva o lenovia

nášJiO domu. Žiadam ministra 'môjho cisárskeho domu preíta prí-

sahu, ktorú arciknieža odprisahá."

Udáva sa, že pri tomto hlas cisára bol "plný pohnutia", ke í-

tal pred shromaždenými tento sviatoný manifest. Každý cítiaci

lovek by predpokladal aspo trocha pohnutia ku outovaniu toho, že

od miláka svojej rodiny vyžadoval urazenie a zneváženie tej žen-

skej, ktorá nielen že mu nikdy ni zlého neurobila a urobi nechcela

a nemohla, ale ktorá ešte zachránila život jeho synovca tým, že ho

primalá ku poslúchaniu svojich lekársk^'ch predpisov. Ale známe

už, ze vemi ažko si predstavi, aby sa František Jozef mohol ob-

mäki natoko a žeby uznal dobrotu a šachetný skutok niekoho.

V tomto páde pohnutie jeho vôbec netýkalo sa grófky Chotekovej,

ale vzahovalo sa na ceremóniu, ktorá bola až skoro cirkevným spô-

sobí"m prevedená a s vekou pompou, lebo netreba nám zabúda, že

František Jozef vždy považoval sa aspo za Boha a svojich arci-

kazov za dákych archanjelov, ktorí sa ale nikdy nedržali ako takí.

Teraz bol tedy rad na Františkovi Ferdinandovi. Pokloniac sa

pred cisárom, pristúpil ku stolu, na ktorom bol postavený kruci-

fix, položil svoje dva prsty na Bibliu, ktorú predložil pred neho vie-

denský arcibiskup a prísahu preítal z papiera, ktorý držal vo svojej

avej ruke. Toto je pozoruhodný obsah tejže prísahy :

—

"Ja, František Ferdinand, z milosti Boha arciknieža Austrie,

prisahám Bohu všemohúcemu, že pravidlá svojho domu vždy uzná-

vam, a v páde môjho satku so Žofiou, grófkou Chotekovou, obzvláš-

te; že prijímam mne ítanú prísahu, v jej všetkých bodoch, a preto

uznávam, že moje manželstvo so Žofiou Chotekovou je morgana-

lickým, že dietky, ktoré s božieho požehnania, narodily by sa z tohto

marželstva, nebudú rovné v rode, a da Pragmatickej Sankcie, nebu-

dú oprávnené nasledova ma na tróne ani v Rakúsku, ani v Uhor-

sku."
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Tieto dve rei znely ako šumiaca ozvena starovekých rytier-

skych asov. Ale František Jozef i vzdor pohnutiu, ktoré na neho

tieto rei môhly uini, predsa ostal len tvrdého srdca tuzemským pa-

novníkom. On sa stále držal zásady, že Habsburgovec je nieim vä-
ším nad .ostatnými pozemšanmi, a ke sú tí priam Rakúšanmi. Z
neho také pohnutie nebolo treba vyahova, ono sa u neho zjavi mo-

hlo kedykovek pri takýchto komediantských ceremóniách. Fran-

tišek Jozef znal dobre hodnotu zlata a seba považoval za, kdežto

každého iného len za železo.

Tak sa potom i stalo a len na tom základe dá sa vysvetli, že

František Ferdinand musel sa považova za akéhosi pomýlenca,

istélio priestupníka, že ženil sa niže svojej hodnosti. Svadba bola už

len takou pokútnou, na ktorú sa ani len brat mladoženícha nedosta-

vil. Položenie jeho nevesty tak urili, že ona nesmela prís ani do

dvornej opery' so svojim manželom, ani nesmela sedie v cisárskych

lóžach poas koských závodov.

Ale tu zase vidíme dvojbarevnos Františka Jozefa. On roz-

delnval sa na cisára a Habsburgovca z jednej strany a na muža a bra-

ta z druhej strany. o muž a brat vedel zabúda a bol povonejším a

ím bol starším, tým bol viac povonejším, ako sme to už videli.

Udobril sa asom akosi, smieril sa s osudom a chcejúc všetko na-

pravi, povolil Františkovi Ferdinandovi užíva jeho predošlé vysoké

hodnosti, ktoré mu patrily o následníkovi trónu. Grófku Žofiu

Chc-tekovu povýšil za kažnú z Hohenberg. Ale ani teraz nebola

ešte v hodnosti arcikažny, ale mala hodnos, ktorá hne nasledo-

vala za arcikažnami.

A'adchodí nám otázka, že o za hodnos bude ma vlastne vtedy,,

ke nadíde ten neodstránitený de, v ktorom František Jozef odo-

berie sa ku svojím otcom? *) Toto je otázka, ktorá sa v krátkom

ease- ?ama od seba predostre ku riešeniu. A bolo by vekou chybou

namýša si, že otázka táto bola riešená už navždy tým, ke Franti-

'^) Pri tomto musíme ma stále na pamäti, že táto knižka

vylila zaiatkom loku 1914, tedy pred zavraždením Františka Fer-

dinanda a jeho manželky a pred vypuknutím za tj'^^m nasledovavšej

vojny.
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šek Ferdinand stál pred krucifixom a odprisahal, že jeho manželka

je a jeho deti budú nízkej ku nemu hodnosti a že budú nehodné na

to, aby boly s ním v rodinnom styku a pomere. On spravil to

všetko len k vôli láske, ke František Ferdinand podrobil sa habs-

burj^'ovským zvykom a prinútil ústa svoje k odriekaniu takej po-

nižujúcej prísahy. Treba si nám zapamäta to, že takéno sväzky ne-

môžu by nikdy tak sibao sviazané, žeby sa nenašiel spôsob na ich

rozviazanie za tým sa snaživším mužom.
Nieto ale pochybnosti v tom, že arciknieža bol nábožnj'm love-

kom, ktorý vedel porozumie, že o takáto prísaha znaí. "Vycho-
vaný bol jezuitmí" a každý môže ma podozrenie, že nebol nimi

po daromnici vychovávaný. Je to vec svedomia, na o všetci katolí-

ci mnoho dajú. Ale odhliadnuc od tohto, predostrime si otázku, že

i František Jozef mal právo a že i konal správne vtedy, ke vec

túto tak sviazal. Postavme si otázky tie rad radom :
—

1) Dopustiac, že František Ferdinand mal právo odprisaha
vzdanie sa svojich' vlastných práv, i mal on právo odprisaha vzda-

nie sa panovníckych práv ešte nenarodených sa udí?
2) Dopustiac, že František Ferdinand osobne je viazaný svo-

jou prísahou, na akom základe môže viaza jeho prísaha práva in-

nosti uhorského alebo rakúskeho snemu?

ó) i nemá práva pápež, ktorému dal Boh moc zaväzova a

od\äzova, oslobodi od akejkovek zaviazanosti trebárs i prisahal

za hiaholu zvonov, pri Biblii a pred krucifixom?

•i) i nebolo by bývalo správne a slušné pre pápeža, aby udelil

disp'.'záciu pre tak nábožného loveka, akým bol František Ferdi-

nand? i nebolo by to bývalo v záujme cirkvi, aby sa to tak stalo?

5) i nebolo dákej zvláštnej príiny ku tomu, aby rakúska

alebo uhorská snemova požiadala ho o konanie v tomto smere?

Konené nastupovanie na trón nebude závisie od obsahu prísa-

hy, ktorú složil František Ferdinand, ale od odpovedí, ktoré majú
by správne dané na tieto otázky. Sú to otázky, na ktoré, nakoko
sa to logiky týka, jedna odpove môže by tak dobrou, ako i druhá

;

toto toko znaí, že v skutonosti daná odpove na ne bude dikto-

vaná zo zkúsenosti a da želania si vplyvných. Bude to odpove
takých, ktorí si zobrazujú Františka Ferdinanda za povinnosti svoje
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znajúcelio muža, ale ktorí nerozumejú mu pre jeho pridžame sa

náboženstva, o je ovšem na ujme posudzovania. Pri všetkom jest-

vuje vyšší zákon — všeobecné vyššie zákony a záujmy. Kto chce,

môže sa vždy odvoláva na ne. A jestli je niekto cisárom, má tú

prednos, že môže by tiež svojím vlastným sudcom. A takúto pred-

nos má prítomné i František Ferdinand. A iste by sme boli videli

Františka Ferdinanda kona v tomto smysle, keby sarajevská vražda

nebola ho predasne uložila v hrob.

Ale i tak pred Františkom Ferdinandom treba klobúk dolu slo-

ži, o pred takým, ktorý bojoval dobrý boj a ktorý sa neuspokojil s

poloviným úspechom. Jeho manželka bola múdrou ženskou, ktorá

znala, že ako treba bolo as trávi a ktorá znala, že netreba si na-

robi nepotrebných nepriateov. On sám mal svoju stranu, ktorá v

posledné asy bola silnou a ktorá mala zabezpeenú budúcnos.

Úder, ktorý František Ferdinand zadal bol habsburgovskému systé-

mu. Dol tým najsilnejším, ktorý systém ten ešte dostal, lebo on za-

dal ho bol bez zneuctenia seba samého a priviedol zdravú erstvú

krv do Habsburgovcov bez toho, aby bol povyvádzal dáke škan-

dále.

KAPITOLA XXX.
"Hrozné roky" habsburgovských annalov — Výiny kažny Lujzy z To-

skany — Od Bourbonovcov z Parmy zdedená nákaza— Milenec kažny
JjUJzy — Jej vydaj za sasského princa Friedricha Augusta — Bicyklú-
vala sa so zubným lekárom — Utiekla do švajiarska so svojím bra-
tom, arcikniežaom Leopoldom, a tútorom jej detí — Stanovisko súdov
voi jej úteku — úradná poznámka o tejto veci v asopise "Wiener
Zeitung".

ROŽNÉ ROKY" v rodinných annaloch habsburgovského

domu zaínajú sa koncom roku 1902.

Pravda je ale, že už i pred týmto asom vemi mnohí

arcikazi a arcikažnie vystrájali nepríjemnosti, vztýili

prápor rebélie, ale konané to bolo vždy len po jednom. Te-

raz ale vidíme, že brat a sestra súasne a koncentrovane usporiadajú

demonštráciu proti ustáleným poriadkom domu. Kažná Lujza z

TosLany podnikla dobrodružstvo, ktoré ju spojilo za obdobie (ba
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•ešte i teraz zákonne spojuje) so Signorom Tosellim, kdežto arciknie-

ža Leopold Ferdinand osvojil si spôsoby "Herr Wulflinga" týra

cieom, aby mohol da voný tok svojmu milujúcemu srdcu.

Kažná Lujza sama rozpovedala svoju celú historku. Rozumie

sa, ze je to historka takej ženskej, ktorá sama povstala na svoju

obranu, odpovedajúc na obvinenia, robiac t}'m dobrú náladu pre se-

ba, a preto potrebné je, aby sme ju ítali s istým posudzovaním a re-

zervou. Ale i nedostatky, ktoré posudzovate hore vezme, obraz ten

uezaiienia natoko, aby sme sa z neho nemohli vyzna. Ve väšina

faktov bola taká chýrna po ceom svete, že nad nimi nedá sa vies

dišputa. Nám možné je posudzova len pohnútky. A v tomto o-

hade kažná Lujza dala si záleža na veci, takže nemôže by napá-

daná. Ona i^rinajmenej mala zna, že preo vykonala veci, o kto-

lý'ch celý svet zná, že ich vykonala. V pravde možné je i to, že nie-

ktoré strany svojich historiek napísala na ten spôsob, aby seba samú
oklamala ; ale toto môže sa vzahova, v tom najhoršom páde, len na

isté body podrobností jej opisu. Opis v celosti je tak podau}', že iste

získa istý obdiv u každého, kto ho íta. Samo sebou sa rozumie,

že kažná Lujza nemohla sama seba kritizova s jej slabšej stránky,

ale je dos na tom, že objasnila svoje stanovisko.

Na prvý pohad zdá sa každému, že v jej vysvetlivkách panuje

dáka spletenos myšlienok. Nemožné nám je by vždy na istom,

že i ospravedluje svoje poínanie na základe tom, že j^ochodí z ro-

du Habsburgovcov a preto je šialenicou, alebo i sa chce postavi na

•nohy pre tú príinu, že konala riadne a smyselne, ale pri tom i ro-

mantický. Pováži musíme ale i to, že je vskutku obažným pre úu
samú. že ktorý smer si mala vybra. Ale jestvuje jeden náhad —
o klorom už bola re na predošlých stranách — ktorý sa vzahuje
na 1o. že posudzova ju môžeme da toho, z akého je pôvodu, že to-

tiž pochodí z cisárskej rodiny a za roky nasiakla zvykaní, ktoré sú

tam bežné. Pravým jej zobrazením bolo by sná ešte to, keby sme
jej privlastovali nenormálny charakter, ktorý povstal u nej ná-

sledkom toho, že zrazu, neoakávane, dochodily na u chvile najlep-

šej príetnosti a energických inov.

Šialenos u nej nepochádza jedine so strany otca, totiž Habs-

burgovcov. Jej matka bola Bourbonovka z Parmy. A o Bourbonov-
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eov z Parmy kažná Lujza ani nemala, ani nemohla ma, žiadnych

illnzií a vznešených predstáv. Sú oni šialenejší od Habsburgovcov a

nemajú vlastností, ktoré by to utišovaly alebo vyrovnaly. Sama
kažná Lujza píše nám o tom, že jej starý otec po matke, kaz
Karol z Parmy a Lucca, a jej sváko, kaz Róbert z Parmy, boli

skrz na skrz šialencami toho najväšieho stupa. O týchto dvoch

vyslovila sa bola vo svojich zápistoch dos ošklivé.

Ale kažná Lujza nevyerpala s týmto svoje úsudky. Hovorila

ona i o svojich bratrancoch a sestreniciach z kniežatského rodu

Parma. ktorých bolo devätnás detí od jedného otca. Asi šestnás z

týchto detí, tvrdí sa s istotou, bolo pochabé na rozume. O jednom
z nich poúvame, že vandrúvalo v tom namyslenom presvedení,

že jtí cisárovnou Máriou Antoinettou, nosiac vždy so sebou poma-

ran, udávajúc o om, že je to jej hlava, nedávno satá. Kažne
Luj.íe nebolo si ažko namyslie, že ke pochodí z panovníckeho

rodu, že pri tom musí by z dákeho vyberaného plemäna.

Bolo by to znailo nieo — ale každopádne bolo by to menej

znailo — keby bola znala pravdy o eugenickej vede ešte dos za-

vasu, aby mohla zápasi ešte za dievaa a aby mohla rozhodova
so srdcom svojím da ubovôle. To toko znaí, že keby sa jej bol

vtedy prihodil dáky milostný románik, že to by ju bolo zachránilo od

premnohých napríjemností. No, žiadna láska nenadišla. Ona bola

len diavaom a dostatone ''dobrým dievaom" ku tomu, aby

jednala tak. ako jej bolo od rodiov alebo rodiny príKázané, trebárs

iste mala dos dievenského rozumu ku tomu, aby sa vysmiala jej

nehodným uchádzaom a dala im ''košík". Tak vysmiala sa knie-

žau Ferdinandovi zo Saxe-Coburgu, terajšiemu bulharskému krá-

ov! a zradcovi Slovanstva, za ktorého bola by sa snád i vydala^

keby neboly bývalý rozdielne mienky ohadom rodinných neschop-

ností v takomto sväzku. O veci tejto vo svojich záznamoch píše

nasledovne :

—

"Nechcem tu prízvukova, žeby jedna kažná bola nútená vyda
sa za prvého uchádzaa, ktorého jej prestavia. Ona môže si vybera
svojho budúceho muža v istých medziach, ale nakoko kniežatá a

královia sú všetcia skoro rovnakí, výber v tomto ohade nie je až-
kou vecou. iastka našej výchovy pozostáva z toho, aby sme bez
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otázky prijaly všetko, o leží pred kolenami bôžikov, a trebárs kaž-

dá kažná sníva o ideálnom princovi, zriedka kedy sa stane, aby

sa s ním postretla a obyajne vydá sa za takého, ktorý je pravým
opalrom jej dievenskj'ch snov."

Hovorilo sa bolo i o tom, že kažná Lujza vyda sa má za Dom
Pedra — akéhosi bratranca alebo synovca cisárovny Brazílie. Že

o sa stalo s týmto jej pytaom, o tom píše :

—

'

' Chudák Dom Petro ! O tri roky za tým, ako som ho prvý

raz bola videla, zošalel a teraz držia ho v ktoromsi kaštieli v Ra-

kúsku."

Potom predstavený jej bol saský vekoknieža Friedrich August.

terajší krá Saska. Kažne Lujze páil sa trocha lepšie od predo-

šlých pytaov a vydala sa tedy za neho. Pozoruhodným je, že tre-

bárs zutekala od neho — zdá sa, že nie zo svojej vlastnej pohnútky

—

predsa so svojej knižke hovorí o om bez každého znaku zlosti a

nepi iatestva voi nemu. Da všetkého dá sa súdi, že on tiež mie-

nil (i obré, ale nebol dos intelligentným ku tomu, aby porozumel svo-

jej žene, ktorá mala mnohé zvláštne vlastnosti, lenže dovolila svoje

prirodzené snahy otrávi ertovským radcom. Podrobnosti toho

opisuje vo svojej knižke pod názvom "Moja vlastná historka".

Lenže, rozumie sa, pri ítaní knihy musíme ma stále na pamäti,

že kažná Lujza rozpovedala už svoju historku, ale saský krá
nerozpovedal ešte svoje.

Na prvý pohad každý má taký dojem, že je to rozopra medzi

prirodzeným vnuknutím a nastrojeným, umelým sa cliovaním.

Panovníci Saska s ich náboženskou prepiatosou a etiketou — a ich

neschopnosou rozozna jednu vec od druhej — boli bez otázky ne-

súcimi pre vnímavé diea prírody. Boli oni odmeraní, trpeli na

zoviiútornú pompu, radi sa vystatovali, akoby oni lyžicou zedli boli

všetku múdros sveta. Kažná Lujza dostala sa medzi nich ako ne-

vinný baránok. Bol by to beznádejný pokus chcie spravi zvláštny

soznam vecí, ktoré ona prekonala a tiež soznam takých vecí, o kto-

rých len povedala, že ich spravila. Istá vec je ale, že bola len ta-

kou bábkou u dvorných kruhov.

Kažná Lujza mala svoju galleriu, na ktorej hrávala. Jednodu-

chý ud mal ju rád. Z asu na as bolo badatené, že ona tiež rada
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sa ukazuje verejnosti, ba i to, že má silnú náchylnos k románom.

V krajine, kde obyvatestvo je vo väšine protestantské, ale panov-

nícka rodina je katolícka, nemalú demonštráciu vykonala s tým, že

necíicela sa spoveda u jezuitov. Protestanti všade jezuitov pova-

žujú za tých najprísnejších hlásateov katolicizmu a že i spovede

u jezuitov sú tie najprísnejšie. A u prostého udu ešte väšiu ob-

lubu získala si tým, ke vyšla na javo zpráva, že po parku v Dráž-

d'anoch bicykluje sa v spolonosti jedného zubolekára.

V kráovskej domácnosti, rozumie sa, na všetko toto ni nedali,

aspo verejnos nedoznala sa o niom podobnom. No, muselo to

dospie dos aleko a pomer kažny Lujzy ku dentistovi musel sa

sta dákym nápadným, lebo krátko za tým zasadla bola dvorná rada,

ktoiá múdre rozhodla, že královná, ktorá sa bicykluje, so zuboleká-

rom a nechce sa spoveda u jezuitu, musí by na rozume pomätená

a treba ju da do asylumu. Lenže knažna Lujza doznala sa o tom-

to, zvedela, že o sa má sta, a dos zavasu utiekla.

Nikto ju nebude obviova, lebo nikto nebude veri tomu, že jej

sítraeh o slobodu a život bol len namyslený. Ke povážime tú oko-

nos, že pereentualita šialenosti je u panovníckych rodín väšia, než

u iných rodín, v tom páde snadno prídeme i na to, že jeden len

panovníckeho rodu ahko môže druhého obviova zo šialenosti, a

v takom páde hne i daný je do blázinca. Prípad kažny Lujzy

zo Sase-Coburgu, ktorú gróf Mattatich vyslobodil z väzby ako dáky

rytier staroveku, je len jedným z tých mnohých prípadov, ktorých

sa dopustila Lujza z Toskany. Naberúc si všelioho do hlavy, u-

tiekla do domu svojho otca v Sonohrade. A ke otec odoprel jej

by na pomoci — nakoko bol tiež takým trubyrohom, ktorému až-

ko b-alo nieo rozhodného vykona — utiekla do Švajiarska. Ale

neutekla samotná, lež tiež doda treba, že nie so zubným lekárom.

Išiel s ou jej brat, arciknieža Leopold. Za ou prišiel i tútor jej

syna, M. Giron. O M. Gironovi povieme pozdejšie, o treba o om
poveda; najprv poznamena treba niekoko slov o samom arci-

kniožati Leopoldovi.

Leopold, ako i Lujza, bol tohto asu hrdinom jedného románu,

trebárs toto nebol jeho prvý románik a ani neostal posledným.

Jeho prvou láskou bola Elvira, dcéra španielskeho pretenda, Don
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Carloíía. On chcel si ju vzia za ženu, ale pre akúsi pminu nebolo z

toho ni, a Elvira bola tým potom natoko znechutená, že utiekla s

jedným ženáom. Teraz Leopold rozhodol sa oženi s Vilhelrainou

Adamovi, dcérou jedného poštového úradníka v Ihlave. ešku.
Vilhelmína bola uepartnou herekou jedného viedenského divadla,

kdežto jej sestra bola jednoduchou robotníkou v štátnej tabakovej

továrni kdesi na Morave. Cisár poslal ho bol do Egypta, aby mohol

vyhnú pokušeniu, ale on sa vrátil a vpadol v obe pokušeniu za-

raz, ako sa vrátil do Viedne. K vôli Vilhelmine Adamoviovej pri-

<3hyätaný bol nielen vzia na seba vymyslené meno Herr Wulfliug,

ale chcel sa vzda i apanáže od dvora v obnose štyridsa tisíc korún

rone a tiež svojho plukovníekeho platu u rakúskej armády. On a

ona, kažná Lujza a M. Giron —úctyhodný, mladý muž a synovec

proi'essora verejného a administraného práva na universite v Brus-

seli — nútení boli eli tomuto chladnému svetu, ako dáka roman-

tická štvordohoda. Medzi tým kažná Lujza prenasledovaná bola

rozlinými strelami z domov, ktoré zanechala za sebou. Boly to

strely v podobe klebiet, ohováraní, prosieb a kliatbí.

Predovšetkým prišlo iiradné oznámenie o jej odchode. Oznáme-

nie toto nehovorilo o žiadnom nebezpeenstve asylumu pre šiale-

ných, pred Ivtorým ona utiekla, ale jednoducho obžalúvalo ju z toho,

že "prekroila rodinné sväzky a odcestoA^ala do cudziny". Za tým
prišlo osvedenie dvorného kaplána, ktorý ale tiež nehovoril o tom,

ako sa veci skutone malý. Potom nasledovala zpráva, že saský

líorunný princ uvažuje možnos rozsobášu, ku ktorému ale da
cirkevného zákona nemal oprávnenosti. Došiel ešte telegram od ve-
irokixiežaa Ferdinanda, ktorý sa vzahoval na odopretie podpory, a

konene zamiešal sa i František Jozef, ktorý bol zvyknutý na to,

že on má posledné slovo vo všetkom. V asopise "Wiener Zeitung",

da 28. januára 1903, zjavilo sa nasledovné oznámenie :

—

"Dozvedáme sa, že cisár, na základe moci, ktorá mu je daná o
hlave panujúceho domu, za povinnos považuje si prehlási, že všet-

ky práva, hodnosti a privilegie, ktoré dosavá užívala manželka ko-

runného princa saského ako arcikažna Rakúska da svojho rodu,

majú hyll suspendované a toto suspendovanie má by v platnosti i v

páde vedúcej sa rozsobášnej pravoty, vedúcej k V3'sledku uvede-



— 221 —

neho v paragrafe 1577 civilného práva ríše; že kažná má dosta

svoje pôvodné rodinné meno a že da toho zakázané je viac užíva

titul cisárskej kažny, arcikažny, uhorskej kráovskej a podobných

hodností, ani nesmie "v^ac užíva arcikniežatský cimer a arciknie-

žatské odznaky. Okrem toho nemá viac práva na užívanie hodnosti

cisárskej a kráovskej výsosti a všetky s touto hodnosou spojené

práva sú jej odobraté."

o všetko toto malo znai?
Pri chladkrevnom uvažovaní znaí toto : že keby boli mohli

kažnú Lujzu chyti, daná by bola bývala do daktorého asylumu na

náklade predstierania, že je šialená. Nakoko ale nemohli ju lapi,

treba ju btlo zase pokutova preto, že má dobrý rozum a že im

prešla cez ich rozumeky. Že i bola skutone dobrého rozumu alebo

i bola ozaj šialená, to už nepatrí ku rozhodovaniu pisateovi živo-

topisu Františka Jozefa. Ale môže si dovoli aspo toko pozname-

na, že nemohla by jedného a toho istého asu i zodpovednou a

tiež nezodpovednou za svoje skutky.

KAPITOLA XXXI.

Homantická štvornásobná alliancia — Neshodujúce sa poznámky — Ná-
mietky kažny Lujzy proti bratovej spolonosti, slene Adamovio-
vej — Sentimentálny život arcikniežaa Leopolda — Stal sa "Herr
Wulfling"-om a oženil sa so slenou Adamoviovou — Wulflingovci
žxli ako divoši v horách — Herr Wulfling rozsobášil sa od ženy a oženil

sa znovu — Jeho dôvera voi Signorovi ToseUimu — Náhady kažny
Lujzy o jednoduchom živote — Jej spôsoby zapríinily zhrozenie vo
švajiarsku — Prepustila M. Girona — Jej vydaj za Signora Toselliho.

OMANTICKÍ lenovia štvornásobnej alliancie neboli vô-

bec spojení, lebo vo vnútri kolies boly tam ešte koleká.

Pohromade sa držali síce, ke naskytol sa dáky alarm, alebo

prešli dáka výstrha, lenže dôvernosti a pravého priatestva

nebolo medzi nimi, ba dakedy nedostatok dôvery až tak

"vyzj'vave krial.

Prvá nedohoda badatená bola hne vtedy, ke kažná Lujza

spoznala a spriatelila sa s Vilhelminou Adamoviovou. Táto bývalá
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viedenská hereka vbehla do spalne ex-areikažny v Curichu celá

rozcítená a v náruživosti svoju novú sestriku poja chcela do svojho

rozeíteného náruia. Ale bývalá arcikažna nebola takou demokra-

tickou, ako sa zdala by. Trebárs ona bicyklúvala sa so zubolekárom

v Drážanoch a mala dôverný pomer s tútorom jej detí, predsa ne-

vedela zapomenú, že je ona Habsburgovkou, ale dala pocíti svoju

rodinná pýchu a tiež to, že takéto výbuchy lásky nie sú jej milé.

Slenu Adamoviovu vo svojej knižke nazvala "novoprišelkou", ho-

voriac o nej, že "nie je z môjho ovzdušia". Potom pokrauje o nej

:

"Bola som cekom prekvapená. Neoakávala som nieo takého-

a ani som to nechcela. Toko som znala, že Leopold sa zaúbil do

krásneho dievaa, pochodiaceho z udu, ale nikdy mi ani len na um
nenapadlo, že by si ju chcel poja za manželku. A už vtedy som
dôrazne cítila, že jej príchod do nášho ovzdušia cekom znií naše

plány.

"Eozumie sa, že chcela som udusi v sebe svoj odpor a vloži

nieo teploty do zvítania sa, ale bolo to cekom nemožným. Hne za

tým vynašla som i to, že nikdy sa necibrila ani len v tom, že ako sa

treba chova pri stole."

Bol to tedy zlý zaiatok. A nebolo to ni krajšie opísané ani

vo viedenských asopisoch, ktoré potom písaly, že "útek korunnej

princezny bol výluným výsledkom nátlaku jej brata Leopolda."

Toto zdá sa. že je nespravodlivým výrokom ohadom Leopolda. Vie-

deiíský asopis "Neue Freie Presse" o jeho charaktere píše ešte:

—

"Arciknieža Leopold Ferdinand je vemi intelligentným mužom,
lenže je akýmsi ekcentrickým, vo vekom stupni vrtkavj'm a ažko sa

vie opanova. Zvláštnym zjavom jeho charakteru je ironismus a

sarkasmus. Z tohto dal hodne pocíti vysokej hodnosti dôstojníkom

a to je jedinou príinou toho, že vzdor jeho príažlivých a pria-

teských spôsobov nevedel si získa priateov v armáde. Ke bol v

Iglave, ešku, mal stále nedorozumenia a potýky s veliteom plu-

ku. Medzi iným jedného da preobliekol sa do dámskych šiat a v

spolonosti jedného dôstojníka komo jazdil cez mesto- Jeho velite

ho spoznal a, rozumie sa, ahal ho na zodpovednos. Nenávidí eti,

ketu, miluje voné a slobodné spôsoby a stále sa nesnášal s lenmi
aristokracie, prednos dajúc vždy veselým mladým uom zo stred-

ných tried."
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Svoje slobodné a nearistokratické smýšlanie dokázal i pred sa-

mým Františkom Jozefom v ten de, ke cisár dal si ho predvola

pred seba a robil mu výitky a káze, že vedie neúinlivý a jeho sa

nehodiaci život. On síce nespravil tak, ako Ján Orth, že hodil ci-

sárovi rád zlatého rúna, ale našiel si iný spôsob, nie menej úin-
•Jivý, na vypovedanie vojny cisárovi, pokloniac sa mu úctivé a ho-

voriac :

—

"Poúvam, o hovoríte, velienstvo, ale nevidím príiny, že pre-

'o by som si mal toho všíma. Jestli je v mojom oku sme, vo vašom

.je iste celé brvno. Ke vy hovoríte o takýchto veciach, vtedy vás

nepovažujem za rakúskeho cisára — ale považujem vás len za Herr

Schratt-a."

Povediac toto, ceremonialne sa uklonil a odišiel prv, než Fran-

tišek Jozef mohol stlai elektrický zvonec, na zavznenie ktorého

hne by tam boli tajní policajti.

Takto tedy i inom dokázal to, že dáva prednos "veselým, mla-

dým uom zo stredných tried." Ale vzdor tomu zdá sa, že vo Švaj-

iarsku veká veselos sleny Adamoviovej nemala ani na neho

dobrý úinok, zvláš vtedy, ke jeho sestrou nebola bárs okázalé pri-

jatá. Zmenilo sa to, pravda, behom asu, ba behom vemi krátkeho

asu, takže so slenou Adamoviovou boli potom ako jedno. Ale i tu

sa dokázala zase jeho habsburgovská ekcentrinos. Chcel ži tým
najjadnoduehejším životom prirodzeným.

y tomto tedy zašiel zase tak aleko, že jeho iny zdajú sa pouka-

zova na to, že vtedy sotva mal zdravý rozum. Vilhelmína oddala

f;a mu cekom a spravila mu k vôli, že pozbaviac sa všetkých šiat išli

ži do hôr a žili tam ako divoši.

Leopold nebol hlúpy. On iste ítal a znal nieo o živote divo-

chov a ich jednoduchom a zdanlivé blaženom živote. Toto chcel z

teórie i on sám praktický skúsi. Behali po horách jednu sezónu, ale

ke prichodila zima, veru odnechcelo sa im toho. Ke sa vrátil do

mesta a videl svoju zarastenú tvár v zrkadle, hne zavolal holia,

dal sa obráti na udskú podobu a rozhodol sa vráti nazad ku civi-

lizácii. Ale súasne s týmto išlo i pozbavenie sa sleny Vilhelmíny

Adainoviovej. Znechutila sa mu, rozsobášil sa od nej, ale hne za

tým sobral si zase druhú, tento raz ešte z jednoduchejšej vrstvy.
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Jeho druhou ženou bola jedna švajiarska dáma — istá Fräulein

Ritter — a zdá sa, že manželstvo jeho s ou bolo trocha blaženej-

ším od predešlého, V tento as obdržal švajiarske obianstvo v

okrese Zug. Do tohto obdobia patrí i jeho pravota, ktorú pozdvihol

pred švajiarskymi súdmi proti istému novinárovi, ktorý písal o om
zprávu, že Leopold vždy žil a aj stále žije neporiadny' život a že ne-

chce plati svoje dlžoby, Leopold vyhral pravotu a dostal ná-

hradu, na ktorú žaloval. Súd v jeho prospech rozhodol len na tom
základe, že odhadoval len jeho osobnú hodnotu. O tomto písaly všet-

ky viedenské asopisy, ale zaujímavé je, ako písal o veci asopis

"Indépendance Belge":

—

"V Rakúsku pán Leopold Wulfling nedal nioho na pôvabnosti

vekopanského života, ale požíval slasti stredných obianskych

tried. Hovorilo sa o om, že je jedným z najvzdelanejších arciknie-

ža. Hovorí a píše asi v desiatich alebo dvanástich reiach cekom
správne a má také vedomosti v matematike a hvezdárstve, že to

oprávovalo by ho zaujíma professorskú stanicu na ktorejkovek

universite sveta. Je tiež zkúseným námorníkom a mnoho cestoval.

V Sonohrade, kde býval za dlhý as, stal sa bol vemi obúbeným.
Jeho predstavení považovali ho za príjemného pre vojakov, ktorí

slúžili pod jeho velitestvom. Jeho pomer ku svojmu otcovi bol

ešte i vtedy vemi nežný a dobrý, ke už vystúpil bol z armády. Je

vôbec nepravda, že by on bol býval prinúteným vj^stúpi z aktívnej

vojenskej služby. Ale následkom vzdania sa svojich hodností zaa-
koval súasne i z dôstojníckeho svojho rangu. Zo všetkých vyzna-

ení a rádov zadržal si iba záslužný kríž, ktorým ho vyznail bol sám
cisár o mladého arcikaza ešte za oratovanie dvoch topiacich sa

mužov."

V prípade tejto pravoty areiknieža Leopold skutone dobre

obišiel. Nielen že zo švajiarskeho súdu vyšiel bez škvrny na jeho

charakteri, ale jeho urazite len s ažkosou vyslobodil sa zpod ža-

lára a nútený bol zaplati vj^sokú pokutu. V tento as asi oboznámil

sa s ním i Signor Toselli, ktorý o arcikniežau a jeho osobnosti na-

písal nasledovne :

—

"Bol on vysoký, jemný muž, pekný, statný, príjemného hlasu

a priateský. Býval v jednom anglickom stravnom dome, kde konal
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tak, ako sa mu len zapáilo. Väšiu iastku da prebehal len v

domácich papuiach."

Niekto môliol by si namýša, že prekraoval hranice dovolených

medzí; ale je sná nie menej prirodzeným pre jedného arcikaza

nenútené sa cíti v stravnom dome, než prehreši sa voi dvornej e-

tikete. V Kakúsku, hovorilo sa bolo, aristokrati neopovážili sa po-

zýva professorov na svoje hostiny, lebo sa obávali, že ku banketom

dostavia sa v zelených mašiach. Herr Wulfling cekom otvorene ho-

voril o panovníckych dvoroch a králoch — ale tiež o svojej sestre :

—

"Dvorný život je hlúpy, nepríjemný a zkazený. Všetko, o je o-

kolo neho, je neznesitené. Ja neviem ani len dobre dýcha pri dvo-

re. Slobodný lovek má celý svet pod svojimi nohami, ale jeden

princ alebo krá je panákom pre tých, ktorí sú v jeho okolí."

Pri druhej príležitosti o tomto predmete zase hovoril:

—

"Kráovia sú práve takí udia, ako každý iný muž. Snád jeden

zo sto je hoden cent ; ale snád i to je prehnatá cena. o sa týka mo-

jej sestry, tá je šialenou osôbkou. V jej veku iste mala by ma
viac rozumu a vystríha sa nebezpeiu, ktoré ju môže nadijs."

Bola to síce nevaná kritika, zvláš ke bola tak skoro vynese-

ná po oddaní sa jeho a kažny Lujzy jednoduchému životu,alezdá sa,

že kažná Lujza bola viac náchylná vzrušeniu, že sa skorej rada vy-

stavovala a že nemala také náhady o zaviazanostiach ku jednodu-

chosti, než mal jej brat. Celá rieda novinárov zo všetkých astí Eu-

rópy došla do Ženevy, ako sme to videli, aby ju videli hra rolu, na

ktorú sa dala. A ona skutone hrala ju ako dáka hviezda opery,

vychádzajúc s M. Gironom každý de, obdivovaná súc celým obyva-

testvom. Ke manželka jedného umelca ju navštívila, na takýto

spôsob dala výraz svojej radosti nad svojím emaneipovaním :

—

'

' Akou blaženou ženou musíte vy by, že vydatá ste za umelcom^

ktorý je na slovo vzatou veliinou a da toho si i žije ! Na ten spôsob

môžete kona ako sa vám len pái, môžete sa nosi ako chcete, mô-

žete zodra svoje šaty. A ja mnohorazý i šest krát do da musím sa

preoblieka."

Možné, že bolo tomu tak. Kažná Lujza mala prenajaté celé

prvé poschodie v hoteli D'Angleterre pre seba a pre svoj sprievod,

A toto zdalo sa poukazova na to, že ona jedná skorej ako dáka arci-
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Tíažna, než oddaná privrženka jednoduchosti životnej. A pozna-
menané bolo tiež, že jej literárny šniak nesrovnával sa s touto zá-

sadou, súdiac da toho, že aké knižky vyberala si ku ítaniu z ve-
rejných knižníc v Ženeve. Jej najobúbenejšími spisovatemi boli

Gérard de Nerval a Baudelaire; sú to znamenití spisovatelia, ale z

tých, ktorí veru nehlásali jednoduchý život, ktorému sa ona veno-
vala

Ale nechajme to stranou. Knižka táto neopisuje život kažny
Lujzy z Toskany. Ani netreba nám spomína, že M. Giron bol pre-

pustený zo sprievodu kažny, o jej nervozite a za tým o jej utiahnutí

sa na istý as. Tieto dve posledné veci mali nieo spoloného, ale to

tiež nemení na veci. Ani to nemení na veci, že ako sa choval M.
Giron, o ktorom možno ale toko poveda, že držal sa gavaliersky a

že neohlasoval sa ani vzdor tomu, že bol odpravený.

Na vrcholí toho romantického boja bol on viac diskrétnym, než
ostatní, a viac mlanlivým, než sa od neho dalo oakáva. Bol on
mladý a podistým sa nazdal, že sa veké veci stály a že ešte od tých

väšie sa udajú. Jestli sa nazdal, že kažná Lujza stane sa nevernou
habsburgovskému systému a potom bude ži s ním blažené, v tom
ea veru vemi prerátal.

Tak sa tedy stalo, že missia M. Girona sa skonila, o om kažná
Lujza sama píše :

—

"M. Giron neostal dlho vo Švajiarsku. Moja reputácia bola

vekom kompromitovaná jeho prítomnosou, ciea svojho som dosia-

hla, a preto on vrátil sa nazad do Brusselu."

Je toto vemi chladnokrevné podanie veci. M. Giron mohol

dobre cíti, že kažná Lujza jednala ako ženská taká, ktorá je po-

zbaven'a všetkých práv, ktoré jej prv ako arcikažne prináležaly.

Vtedy neozval sa proti tomu, ani od tých ias verejne neprotestoval

proti tomu, že majitelia bohatých asopisov, ktorí poujú za senza-

nými dvornými historkami, povzbudzovali ho ku tomu a ponúkali mu
krásne obnosy, len aby písal o svojom pomeru ku kažne Lujze.

Túto jeho mlanlivos vysvetli nám môže len fakt, že bol on sku-

tone gentlemanom, bol prigavalierskym ku tomu, aby z veci robil

verejný škandál, znajúc dobre, že ke bude uša, že svet skorej za-

budne i na jeho chybu a poblúdenie. Nuž a ve kokože je takých
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súkromných tútorov tohto veku, ktorí by mohli položi ruku na
srdce a poveda, že oni by neboli tak konali, keby sa boli dostali

na jeho miesto ku kažne Lujze ?

Ale dajme tomu pokoj, lebo my zaobera sa máme len s kaž-
nou Lújzou ba aj s ou len natolšo, aby sme zobrazili nezdar habs-

burgovského systému a revoltovanie lenov rodiny proti nemu. Jej

konanie veru nemožné je vžíva za také, akoby bola upadla do dvo-

jitého hriechu. Mala ona dostatonú príinu a duševnú pohnútku ku
tomu, aby proti systému tomu revoltovala. Ale to uznaté jej bolo už

pripozde. Ona priradikálne vošla do toho a nedalo sa ju už za-

chráni. Je nieo dcjemného v obraze jej snáh za získaním a vydobi-

tím svojho duševného súladu, ale sa jej to nepodarilo.

Jej nespokojnos, jestli nie i nieo iné, upamätuje nás trocha na

cisárovnú Alžbetu. Vidíme u nej, ako sme to videli u cisárovnej Al-

žbety, že stále putuje z mesta jedného na druhé, hadajúc nieo,

ale sama neznala že o, takže skutone toho nemohla näjs a ani ne-

našla. Ale nevidíme u nej tak, ako sme to videli u cisárovny Al-

žbety, zakrývanie a utajovanie akéhosi tajomstva, nieo takého, o o-

chraovala takj aby ku tomu nedošiel ani najmenší vánok. Kažná
Lujza chovala sa zase tak, že tento duševný svoj ohe ešte vysta-

vovala víchru, úfajúc snád, že niekto ho zahasí. Treba nám pa-

mäta, že ona je predovšetkým Habsburgovkou ; a toto je tá vec, v

ktorej sa Habsburgovci rôznia od Wittelsbachovcov. Na rozdiel

tento bolo už i predošlé poukázané.

Kariéra kažny Lujzy znázoruje ten rozdiel, ke bicyklovala

sa v drážanskom parku so zubolekárom a ke pozvala M. Girona so

sebou do Švajiarska, aby tým inom bola znevážená. alším zobra-

zením toho je zase tá historka, ke splietla sa s mladým pianistom,

Signorom Tosellim. Rozdiel ten vidíme i zo zprávy' samého Signora

Toselliho, ktorú si naznail pri prvom komplimente, ktorý mu ona

vzdala, hovoriac :

—

"Vemi úbim spolonos umelcov. Ich náhady sú také ele-

gantné a vznešené. Sú oni aleko vyšie nad predsudkami iných udí.

Rozhovor s nimi je príjemným a povzbudzujúcim. Neznáte si ani

predstavi, že ako zle zaobchodia s nimi pri kráovskom dvore v

Drážanoch. Jednoducho vyplatia im ich plácu a odpravia."
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Pri tom kažná, dodala, že ešte i Ignáca Paderewského boli by
jednoducho vyplatili a prepustili, keby sa nebola ona zamiešala do

veci a so slzami v oiach keby nebola prišla kn nemu a nepodala mu
ruku.

Wittelsbachovi nehovoria takto, ale v podobných prípadoch

jednajú moc tielišie a moc prirodzenejšie. Ani nepoujeme o "Wit-

telsbachovcoch, žeby svoje úbostné vyznania takou dramatickou

otvorenosou konali, ako ho ku príkladu kažná Lujza vyznala

Signorovi. Tosellimu. Veru o žiadnom Wittelsbachovcovi nedalo

by sa predpoklada, aby vykonal to, že cekom cudzej osobe predo-

stre otázku: "úbil ste vy dakedy? Povedzte mi, i ste vstave milo-

va? Ani nemožné je poveda o žiadnom Wittelsbachovi, žeby o u-

meleckých snahách a nadaní takto sa vyslovil:

—

"Napíšem slová ku vašej skladbe. Cítim, že sa budí vo mne
akési nadanie. A vyznám sa tiež v rezbárstve."

i potom div, že Signor Toselli ktorý vtedy bol ešte len dvadsa-
štyri roným, na takéto spôsoby snadno vošiel do jej osídiel a to,

na o nebol by ani pomyslel, stalo sa skutkom? A treba i to vedie,

že bol vystríhaný.

"Skutone znáte saskú korunnú princeznú?" spýtala sa ho bola

grófka Fugper. "Znáte jej charakter a máte vedomos o tom, že

aký život vedia? Prv. akoby ste taký nesmysel vykonal, radím vám
radšej ís hne do záhrady a tam si puste guku do hlavy."

Ale výstraha táto padla na hluché uši. A prichodí sa skutone
udova jeho pokraovaniu nielen preto, že bolo na nej už dobre

vidno, že o krátky as porodí ale i pre mnohé iné príiny. O rozdieli

pôvodu tu nemožno ani hovori, lebo ve nižšieho pôvodu lovek

môže by tak hrdým na svoju rodinu, ako je i ten vyššieho pôvodu, ba

ešte i skorej. A udné bolo jeho jednanie už i preto, že bol on mla-

dým umelcom a umelci sa veru ažko dávajú na také podivné a krko-

lomné podujatia. Plame jej lásky bol tedy verejným, ale on nemal

dos odvahy vyhnú mu.

Signor Toselli neznal sa tedy zachráni od popálenia a nevyhol

hroziacej mu zkaze. On a jeho nevesta zmenili si mená a menili si

ich ako kedy za dobré uznali. V matrikárskom úrade v Londýne,

Kde boli sosobášení, tam si udali síce svoje vlastné mená o Signor
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Toselli a o kažná Lujza z Toskany. Ale v Cecil hoteli registrovaní

l)oli o Signor a Signora San Marcellino a v Norfolkii zapísali sa o
M. a Madame Dubois. Ke vydávali sa na svadobnú cestu, ich že-

lezniný voze na stanici bol v pravom smysle slova obliehan}' aso-

piseckými zprávodajmi. A preto, že svetová tla písala o nich priaz-

nivé, namysleli si sná, že jednajú správne a preto oddali sa zaží-

vaniu tuzemského raja.

Lenže jestli si toto namýšlali, boli na vekom omyle. o sa tý-

ka záležitosti kažny' Lujzy, ako to už bolo povedané, hodina jej re-

voltovania odbila pripozde. Jej duševné revoltovanie'bolo vo viace-

rých ohadoch skorej ako veká francúzska revolúcia, ktorá pokra-

ovala od nemiernosti do nemiernosti, neznajúc žiadnych hraníc už

^ni vtedy, ke ciea svojho snád nevedomky dosiahla. Ona rozumela

r,a snád do ''sochárstva", lenže boly mnohé iné veci, o mnoho vážnej-

šie než sochárstvo, ktoré previes nevedela. Nadovšetko nevedela sa

ustáli a neznala zadrža príslušnú vernos. Akonáhle sa niekde

usadila, hne chcela by zase kdeinde a už sa zase sahovala. A toto

bolo na ujem i jej manželovi a chladná sprcha na jeho umelecké ašpi-

rácie. "Ty zabíjaš vo mne umelca," hovoril jej o tej žene, ktorá

mu sama povedala, že umelci sú najviac lásky hodní.

Za týmto nasledovalo ochladnutie, uvažovanie nad rozsobášom,

ale bola z toho len komická opera — bolo z toho totiž spiklenectvo,

zakladajúce sa na istých pamiatkach kažny Lujzy a hlavne na spo-

mienkach kúskov, ktorých sa dopustila o korunná princezná Saska.

V tomto jej páde je isté — jestli nie tiež i v jeho — že ona viac pach-

tila po opisovaní v asopisoch, než po skutoných románikoch. A
toto nie je ešte všetko, lebo môže toho povykonáva ešte dos.

Dos je na tom, že jej pád je jedným z najzaujímavejších medzi

Habsburgovcami, poukazujúci na tie nepríjemnosti, ktoré zapríi-

nené boly cisárovi. Ale tak to robili všetci Habsburgovci. Ke hre-

šili — asto i proti tradíciám svojho domu — to nehrešili tajne, ale

išli von, aby to každý znal. A František Jozef videl všetko, spozoro-

val všetky sprotivenia sa proti habsburgovskému domu, asto za-

kroil, ale to bolo len ako posledné stenanie zdochýnajúceho leva.

Teraz musíme sa vráti ale ku nemu samému, trebárs je už len

málo o o om poveda.
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KAPITOLA XXXII.

Prehad dosial povedaného — Aká budúcnos aká Rakúsko? — Aká je
možná budúcnos rodu Habsburgovcov? — Osobné a politické otázky,
ktoré povstanú po smrti Františka Jozefa — Akým initeom je on
"v pohybe" — Jeho verná spolonica v starobe.

9^ RANTIŠEK JOZEF v dobe, ke kniha táto bola vydatá,

v totiž zaiatkom roku 1914, prekroil svoj osemdesiatytretí

rok života a tiež i šestdesiatepiate v^'roie nastúpenia na
trón. Od smrti bavorského regenta on je najstarším pa-

novníkom Európy. On dlhšie panuje, než ktorýkovek mo-
narch novšej doby, vynímajúc udvika XIV., ktorý sa bol stal pa-

novníkom Francúzska o malý chlapek. Rozumie sa, že na život

Františka Jozefa dávajú ten najväší pozor, a každý jeho krok,

každý in je da predpisov. V posledné roky zdržuje sa už stále len

v Schonbrunne a od októbra do konca apríla ani von nevynde. Že
nakoko je vstave teraz spravova krajinu a vladári, to najlepšie

znajú jeho ministri. Vie sa len toko, že ke sa armáda i mobilizuje,

on vždy modlí sa o to, aby na tento as bol pokoj.

Pravde podobné je, že v tomto ohade stane sa po jeho volí.

(Toto pisate knihy tejto neuhádol, nakoko krátko po jej vydaní

vypukla európska vojna, vyvolaná so strany Rakúsko-Uhorska

—

preklad.) Po celej Európe a hlavne v Austrii zakorenená je mienka,

že František Jozef pretrpel už dos, a že bolo by to tyranské, keby

v posledné dni svojho života bol znepokojovaný vo svojom súkrom-

nom pohodlí. Toto, pravda, nevzahuje sa na poslancov, ktorí len

pred niekoko rokamí vo viedenskom Reichsrathe zvoncami, trúbami

a rozlinými inými nástrojami robili oppozíciu. Bola to oppozícia

zv]áš slovanských poslancov za pricipy, ktoré nie sú ani do dnes

riešené. A zdá sa, že tie vážne otázky za života Františka Jozefa

nebudú už ani riešené.

Je tam ale iný problém, na ktorý musíme nazrie prv, než pred-

met tento by sme zakonili. Je to starý už problém v novej forme

:

je to erstvo predostretý problém, predložený skrze pretvorenie Eu-

rópy roku 1815. Je to problém, ktorý bol vychodiacim bodom tohto

historického pojednania, je to problém, ktorý povstáva z požiadavok
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ignorovaných, ale potlai sa nikdy nedajúcich národností. Je to

aženie Anstrie na Balkán, ako kedysi ažila na Taliansko, Ale Ta-

liani sa oslobodili a zadali Eakúsku ranu do boka. A práve tak bude
zadaná do boka Anstrie i so strany Srbov v krátkej budúcnosti.

V asoch, ke stala sa bola tá zmena, Srbi boli potlaeným náro-

dom. Eakúšani a Maari verili Turkom, ktorí hovorili, že v tých

premnohých bitkách, ktoré sviedli so Srbmi, videli im vždy len chrb-

ty. Takto hadeli na Srbov v ich ríši — na Srbov v Dalmácii, Hor-
vatsku a na Prímorí—ako i na Srbov v kráovstve, v slobodnom Srb-

sku. O Srboch v Rakúsku smýšajú, že oni sú ich otroci. O Srboch

v kráovstve majú zase tú mienku, že sú hlúpym národom, nespô-

sobným ku tomu, aby svojich zotroených bratov oslobodili zpod
jarma. Dnes nie sú už tak istými v tejto ich mienke. Vo vojnách

v Bosne preznali sa o tej neoakávanej pravde, že každj"'' srbského

pôvodu muž nielen že nenávidí rakúske nadpanstvo, ale že i vie bo-

jova za svoju neodvislos. Terajšia balkánska vojna (1912—1913)

obnovila túto vyhrážku. A kedysi uvidíme, že o sa stane teraz, ke
tam jestvuje silné Srbsko — silné aspo natoko, ako bolo staré

Sardinske kráovstvo — ku ktorému ujarmení Srbi môžu sa obráti

o k nádejnému osloboditeovi. Slovom, situácia táto vemi podobá

sa na tú a okonosti sú práve také, aké vedly ku utvoreniu sa krá-

ovstva slobodného Talianska, spojenej Itálie.

Je to situácia, v ktorej nachodí sa jeden faktor, na ktorý sa ne-

dá poíta, s ktorým nedá sa kalkulova : vnútorné rozkolníctvo na
Balkáne. Tomuto musí by ale rozhodne koniec; a Austria je tomu
dobre povedomá a je i rozhodnutá oddiali alebo vôbec prekazi

sdruženie sa týchto jednotiek, z ktorých m'že by utvorená konfe-

derácia na Balkáne. Preto v posledné asy tak tvrdošijne podporuje

Bulharsko a Albániu. Plán tento zodpovie snád na tento as, ale

sotva sa môže dlho udrža pre dve príiny. Albánia je natoko ne-

sriadenou, že na u nedá sa ani poíta. Bulharsko je prislabé ku
tomu, aby sa v budúcnosti mohlo udrža, jestli by sa len nestalo le-

nom balkánskej konfederácie. A tu je potom i Rumunsko, na ktoré

tiež treba poíta. Je to to Rumunsko, ktoré sa môže sta silným i-

niteom na Balkáne a ktoré môže ma nepriateský vplyv na Austriu.

Z toho faktu, že jestvuje tak rumunská ako i srbská irredenta.
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dalo by sa oakáva, že toto Srbov a Rumunov stiahne dohromady.

A koneíným cieom tohto spolenia sa bolo by podistým zdvihnutie

otázky týchto dvoch nepokorených území odrazu. Jestli by sa to

stalo, v tom páde história spojenia sa Itálie iste by sa zopakovala i

v týchto podunajských štátoch. Že tak sa to zopakuje, to bolo jed-

ným z politických proroctiev Mazziuiho, ktorý vyzýval svojich ro-

dákov, ke eas ku tomu došiel, aby šli do Macedónie a pomáhali Slo-

vanom. Jestli by niekedy toto spravili, vtedy podistým budú tiež

chcie sebe pomôc ku Trentinu a môžu požadova Trentino za cenu

ich neutrality už i trojdohoda jestvuje alebo nejestvuje. (Toto

proroctvo spisovatea tejto knižky vo vekej asti sa splnilo — pozn.

prekl.)

O nebezpeí tomto, rozumie sa, vo Viedni majú vedomos; ale

tam vo Viedni sú i takí, ktorí majú vypracované plány, že ako pre-

kazi toto. Vo všeobecnosti hovorí sa, že arciknieža František Fer-

dinand má tiež tieto plány. Plánom jeho udajne je pretvorenie dvo-

jitej monarchie v trojitú monarchiu, a tým tretím v trojici krá-

ovství má by kráovstvo Slovanov. Idea táto niektorým politikom

zdá sa by brilliantnou inšpiráciou ; iní zase udávajú, že je to zrovna

zúfalstvom. To odvedie väšinu hodnoty, ktorú má v tom fakte,

že väšina Slovanov v ríši sú katolíci, kdežto väšina Slovanov okrem

ríše patrí ku pravoslávnej cirkvi, a že katolíci pohdajú pravoverca-

mí o nižšími od seba v piete a civilizácii. Arciknieža František

Ferdinand, o nábožný muž — o taký lovek, o ktorom udia hovo-

ria, že ''nachodí sa v rukách jezuitov" — podistým spolieha sa na

rozdiele vierovyznania, aby Slovanov udržal rozdelených a slabých

i vzdor tomu, že krvou a plemänom sú bratia.

Možno, že je správnej mienky ; ale ani nevyžadujú sa známky to-

ho, že je na nesprávnej ceste. Ve už ani balkánski náboženskí fana-

tici nie sú tou silou, ktorou bývali; a rakúska polícia len nedávno

mala už cekom vymeranú prácu na prekazenie nepríjemného výbu-

chu sympatií v Horvatsku voi srbským úspechom. V Horvatsku,

Bosnii a Dalmácii, práve tak ako v starom Lombardsku a Venecii,

výbuchy tieto boly prekazené — lepšie povedano, že len oddialené —
len politikou sedenia na tých spomínaných už bezpených vlnách

;

a ke prijatá bola táto politika, nikdy neprestanú sa udáva také ve-
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ci, ktoré potlaeným prekážajú v oslobodení sa. Ba o viac, tam sú

i alšie ažkosti, už prv spomenuté, totiž ažkosti, ktoré majú svoj

dvojitý kore v pote Slovanov a v rakúsko-uhorskej pýche.

Zo všetkých plemien, tvoriacich túto rozheganú ríšu, najpoet-

nejší sú Slovani. Keby dostali sa v ríši ku rovným právam a keby

ich pripustili ku rovným podmienkam, v tom páde Slovani nachodili

by sa v tom položení, že oni by kontrolovali ríšu, totiž kontrolovali by

Rakúšanov (vlastne Nemcov) a Maarov tak, ako ich títo poslední

kontrolujú dosavá. Jestli by dovolené bolo tomuto sa sta, v tom

páde stav vecí by sa tak zmenil, že Nemci a Maari octli by sa v

takom nevydržatenom položení, v akom sa teraz nachodia väšinu

ríše tvoriaci Slovani. Predvídajúc toto, oni neradi by spravili taký

krok, následkom ktorého nútení by boli sohnú svoje šije, ale jestli

by i podnikli taký krok zase by povstal iná "nevyplácajúca sa" o-

tázka, a síce otázka toho, že i teutonskááshabsburgskejríše nebola

by potom považovaná za Germániu Irredenta. Ve dobre známe, že

pangermáni Pruská už i teraz hadia na toto a poítajú s tým. A
nadmoc Slovanov snadno by mohla svori pangermánsku stranu i

v Rakúsku. Korene pangermanizmu sú tam už i tak hodne rozšírené.

Preto každý pochybuje v tom, že i sa plány arcikniežaa Fran-

tiška Ferdinanda — tak smelé v ich sostavení — dokážu by liekom

na všetko. Každému musí hne napadnú, že vyzerá z celého plánu

toho len les, že je to kus diplomatického podvodníctva, fakírstva; a

to ale vieme, že sily, ktoré skutone urujú beh dejín, sú takými si-

lami, ktoré závratníctvom a Isou nedajú sa kontrolova. Pravým

závodom v Európe dnes a aj zajtra je závod, zápo Teutonov a Slova-

nov; a je toto zápas, ktorý má svoj pôvod, ktorý nepovstal jedine

z prieiacich sa materiálnych záujmov, ale z fundamentálnych anti-

patií charakteru. Do tých ias, kým kdekovek na svete Teutoni

panujú nad Slovanmi, do tých ias politika ''Leben und leben las-

«en" (ži a aj druhému da ži) je úplne vytvorenou. A nakoko
Slovani vzmáhajú sa tak na pote, ako i v ich národnom povedomí,

k srážke dnes alebo zajtra, ale kedysi musí prís. A ke ku tomu

príde — ke potlaení Slovani pri pomoci potlaených Rumunov
nástoji budú na svojich právach a oslobodení — vt^dy Austria odo-

hrala si už svoju úlohu na javisku histórie Európy a opona môže

by smelé spustená.
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Toto je jedným z predpovedaní, s ktorým predmet tento môžeme-
zanecha. Ale jestvuje ešte jedna špekulácia, ktorej ažko bude vy-

hnú. o sa stane s domom Habsburgovcov, ktorý za také dlhé asy
bol osobným ztelesnením rakúskej ríše? Kdeže on smeruje? Na om
bude záleža jeho konený osud ? i dokážu sa by problémy' rodiny

tejto snadnejšími ku riešeniu, než problémy ríše samej ? Bude on i v
budúcnosti, ako bol v minulosti, spojujúcim princípom úplného poli-

tického systému? Každý pochybuje v tom — nikto sa nemôže strias'

pochybovania — pre rozliné príiny.

Otázkou pred nami — lepšie reeno otázkou pred Austriou —
je otázka vekej vážnosti, ktorá zaujme celý svet v krátkej budú-

cnosti ku rodinnej pýche a ku vynímenosti panujúcej kasty ; a toto

je otázkou, ohadom ktorej dnešný svet neutvoril si ešte náležitú

mienku. Je už ona trocha uvedomená, ale toto uvedomenie zatieuje

predpojatie v mnohých ohadoch. Otázka tá tiahne alej, v pred —
nemožno jej postup zastavi — zaruenými faktami, ktorými euge-

nisti demonštrujú, že dráha degenerácie vystlatá je manželstvami u-
dí z krvnej rodiny; ale súasne nemôže sa tak snadno strias in-

štinktívneho odporu, aby bola v súlade s panovníckou dôstojnosou

ku pohaneniu zdravej mladej ženskej, ktorú považujú z ''nižšej trie-

dy". Toto je tým, ako to svet cíti, prekážajúcim pri vybratí si me-

dzi jedným degenerátom a medzi osobou vyššieho sociálneho po-

stavenia,

A rozhodne toto je tým výberom, ktorý bude predlieha pre
Austriou v najkratšej budúcnosti.

František Ferdinand, ako sme to videli, sobral si za manželku o-

sobu z rodu nižšieho, než ku akému on sám prislúch, totiž uzavrel

"morganatické" manželstvo. Toto znaí totiž toko, že ke sa

dostane na trón, že následníkom trónu vtedy nestane sa jeho syn,

lež jeho bratranec. Tým bratrancom je mladý muž, o ktorom sa

pomerne vemi málo zná ; ale ke František Ferdinand dá sa do ve-

ci, musí to tak spravi s nasledovnými faktami pred sebou:

—

1, Následníkom trónu je syn toho rodiného lumpáka, ktorý po-

peštianskych a viedenských kaviarach tanieval v tom úbore, akom*

sa narodil na svet.
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2. Tento následník trónu oženil sa s dámou, ktorá poehodí

zo zkazeného plemäna rodu Bourbom Parma.

3. Tento mladý muž, jeho manželka a jeho rodina, dáva pred-

nos svojej vlastnej manželke, ktorú miluje a zdravým deom 1), kto-

ré mu ona prinesla na svet.

Kastovná povera bola by skutone silnou vo Františkovi Fer-

dinandovi, jestli to považoval za správny a za slušný stav vecí; a ten

holý fakt, že oženil sa tak, ako sa oženil, vzdor protivenstvám, kto-

ré mu boly kladené, ukazuje zrejme, že trebárs aká povera sa ho
drží ešte, tá vyznaená povera ho už opustila. i prijme on pohanu
v mene povery, ktorú opustil? i môžeme oakáva od jeho ženy a

detí, že budú nalieha na neho, že tak spraví?

Podistým nie. Vec taká mohla sa uda v dávnych asoch —
alebo prípadne ešte i za dnešných dov — ke všeobecná mienka
ustanovuje náboženské a spoloenské rozdiele medzi dedinými pa-

novníkmi a ich poddanými a osobná hodnota jednotlivca nepoíta sa

za nie v porovnaní s princípom vekých osobností. To nemôže sa

sta teraz, ke všetky neosobné princípy sa miešajú a ke poklesky

každej osobnosti uvažované sú vo všeobecnosti. Predpokladáme,

ktoré sa týka potomstva panovníka, ktorý sa oženil z lásky a vzal si

za manželku osobu z nižšieho od neho stavu a rozdiel medzi vnukmi
rodinného lumpáka iste bude budúcou otázkou, týkajúcou sa cisára

Rakúska. A iste nebude ma ni o poveda za sám seba. Zomre snád

v boji; ale iste zomre. A celá habsburgovská povera zomre s tým.

Že o sa stane vtedy, na to my nemôžeme da odvety.

Iste pre takýto postup vecí každý nachodí, že panovanie Fran-

tiška Jozefa je takýmto vemi zaujímavým obdobím v dejinách. Je

ono zaujímavým z osobného stanoviska, že ako Nemesis zmocní sa

potlaovatea, tyrana; je to rozprava, ktorú sme symbolický pred-

1) Zdanlivé zdravé, lebo, na nešastie, i v Chotekovskej rodine

boly príznaky šialenstva. Vas manželstva nevedelo sa a ani sa ne-

šipilo ni podobného; ale pred svojou smrou otec kažny z Hohen-
berg daný bol do asylumu. Môže by tedy nádej, že šialenstvo toto

došlo na neho už pripozde k tomu, aby bolo i na jeho deti prenesené.
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stavili 00 rozprávku o splnení sa kliatby grófky Károlyiky. Filozo-

fický je to zaujímavým o prechodné obdobie zo stredovekých na mo-

derné idey : je to obdobie, v ktorom tak národnostné ako i osobné slo-

body dôrazne dokázaly, že jednotlivci sú oprávnení ži svojím

vlastným životom. V oboch ohadoch vidíme, že v Austrii skorej

než kdeiude kladujúce generácie zatláajú minulos.

Je to vemi zriedkavé, že v živote jedného panovníka tak úplne

vyvinie sa stav vecí
;
panovanie Františka Jozefa v tomto ohade bol

unikuraom. On bol svedkom všetkých tých zmien a prežil všetky

tie vzrušujúce doby. Jeho rolou bolo vystatova a ukazova sa ; ale

ke nahliadneme za kulisne; vtedy vidíme, že i na neho malý vliv

okolie^iosti. Morálnos jeho zraí sa najlepšie v tom, že s pani

Schrattovou chcel sa oženi. Cítil tak iste, ako i ostatní Habsburg-

ovci, aí^práve lepšie znal kontrolova svoje city. Ke videl, že o
vystrájajú iní Habsburgovci, dostal tiež vôu ku tomu, trebárs i zá-

pasil proti takým náchylnostiam. On, ako ostatní, neraz prišiel

na mienku že blaženos pozostáva v tom, ke žije si svojím vlastným

životom a nie tak, ako sa to od neho vyžadovalo. A pisate jeho

životopisu '^eru je tej mienky, že ke i mal taký nádherný život,

predsa pominie sa len tak ako i ostatní udia i s jeho pani Schratto-

vou, ktorá bola jeho vernou spolonicou za celých dvadsaosem

rokov.

Každodenne, za krátky as, ke mu to zdravie dovolí, vysedáva

s ou a uduje sa . . . My necháme ho udova sa i alej.

(Koniec)



CLNNIK kníh

"Slováka v Amerike'"
166 Avenue A, New York, N. Y.

Knihy pošleme len tomu, kto

nám vopred peniaze zašle.

SLOVENSKÉ KNIHY R.
KAT. NÁBOŽENSTVA.
Jednoducho viazané.

Slovák Books, Bom. Catli.

in Flain Binding.

Anjelíek Strážca (vyd.

Vojtech) 50
Anjeliek, pre dietky. .50

Anjelské hlasy úbezné 2.50

Anjelské hlasy nábož-
né 1.50

Biblia Svätá, veká o-

brázková 5.00

Biblický Dejepis, ve-
ký (Vojtech) 70

Biblický Dejepis, malý
(Vojtech) 30

Biblický Dejepis, malý
(Sv. Štefan) 20

Boh moja nádej, ier-
na kos 70

Budíek nebeský, lat.

lit., 30c, ierna kos .50

Budíek nebeský, nem.
lit., 30c., ierna kos .50

Cesta k Bohu, ierna
kos 1.00

Cirkevné piesne 15
Dcéra Sionská 1.00
Duchovné Jaderko, ve-
ká 1.00

Duchovné Jaderko, ma-
lá 60

Duchovné Jaderko, ve
ká, ierna kos .... 1.20

Duchovné Jaderko, ma-
lá, ierna kos 90

Duchovná Manna, lat.

litery 40
Duchovná Manna, lat.

lit., eirna kos 70
Sv. ítanie a Evanjelia 1.10
Fabiola, cirev v kata.
kombách (Vojtech) 1.50

Fijalka, menšia 70
veká 80

Hora Kalvarská, lat.

lit., 30c., ierna kos .50

Jadro Nábožných Vý-
levov, 1.00

Jadro Nábožných Vý-
levov, ierna kos.. 1.20

Ježiš moja žiados . . . 1.00
ierna kos 1.20

Ježiš moja rados 40
ierna kos 60

Ježiš priate dietok . . .50

Katechizmus, histori-

cký 10
Katechizmus pre poia-
toníkov (Sv. Štefan) .25

Katechizmus malý (Sv.
Štefan) 35

Katechizmus veký I.,

II., III.—1 diel (Sv.
Vojtech) 1.50

Krížová cesta, malá . . .10
Krížová cesta, väšia. . .30
Krížová cesta, veká. . .50

Legenda, ítanie o svä-
tých (Vojtech) L,
II., III., IV 9.00

Missionárna Knižka. . .60



Nábožné Výlevy, tvr-

dá koža 3.25

Nábožné Vj'levy, tvr-

dá i sponka 3.50

Nábožné VýleT-y, tvr-

dá koža, 2 sponky. . 3.75

Nasledovanie Krista P. .70

Nebeská cesta 30
Nebeská cesta, ierna
kos 50

Nebeská Manna, ier-
na kos 50

Nebekú zlatý 1.00

Paduánsky Sv. Anton .35

Paššie, kat 50
Ježiš drahý Poklad

(Pokladnica) 20
Eadostná cesta 60
Eajská ruža 50
Eajská ruža, lat. lit. .. 50
ierna kos 1.00

Eajské kvietky 30
Eatuj tvoju dušu, ier-
na kos 1.00

Euženec malý (Osvald) .25

Euženec väší 30
Euženec veký 60
Sklad pesniiek i mod-

litieb 70
Sobota blahoslavenej
Panny Márie 30

Spevník, bez nôt 50
Spevník, s nôtami . . . 7.00

Srdce k Bohu, lat. lit. 1.00

Srdce Pána Ježiša a P.

Márie, ierna kos. . 1.20

Sláva Božskému srdcu .80

Stepná Záhradka veká 1.60

Stepná Záhradka, men-
šia '1.00

stepná Záhradka malá .50

Stepná Záhradka, malá
lat. litery 50

stepná Záhradka malá,
lat. lit., ierna kos 1.00

Svätý škapuliar 50
Svätý Pôst 30
Venok piesní a modli.

tieb, malý 50
veký 70

Vodca duše 80
Vzdychy kat. kresana

lat. lit 60
Vzdychy vernej dcéry

cirkve, lat. lit 60
Kniha 150 zázrakov . . .30

Zbožné Diea 30
Zlatá Koruna, lat. lit. .50

život Krista Pána ve-
ký 5.00

život Krista Pána ob-
rázkový, 3 diely . . . 6.00

život Krista Pána malý .30

život Panny Márie, ma-
lý 30

život Svätých 1.20

V MÄKKEJ KOŽENEJ
VÄZBE.

Soft Leather Binding.

Anjelíok pre dietky 1.00

s krížikom 1.50

Budíek nebeský .... 1.00

Cesta k Bohu 1.50

s krížikom 2.00

Duchovná Manna .... 1.20

Nebeská Manna ..... 1.00

s krížikom 1.50

Hora Kalvárska 1.00
Ježiš moja rados .... 1.00

s krížikom 1.50

Ježiš moja žiados . . . 1.60

tvrdá koža 1.20

Jadro Nábožných Vý-
levov 2.50

Eajské kvietky pre die-

tky 1.00

s krížikom 1.25

Eajská ruža 1.50

Stepná Záhradka 1.50

V PEKNEJ VÄZBE.

Fancy Binding.

Anjelské Hlasy úbez-
né 3.50

Anjeliok, pre dietky 1.20

Budíek, nebeský .... 1.20

Boh moja nádej .... 1.20

Cesta k Bohu 2.00

Dcéra Sionská 2.50

Duchovné jadierko
veká 2.50

Duchovná Manna .... 1.20

Sv. ítanie a Evanje-
lia 2.50

Hora Kalvárska .... 1.20

Jadro NáV:ožných Vý-
levov 2.00

Ježiš moja rados . . 1.20



Ježiš moja žiados . . 2.00

Ježiš priate dietok . . 1.50

Nábožné Výlevy .... 4.00

Nebeský Kú 2.50

Nebeská cesta 1.20

Nebeská Manna .... 1.20

Požehnaný deii 1.20

Radostná cesta 1.20

Eajská Euža 2.00

Rajské Kvietky, pre
dietky 1.20

Ratuj tvoju dušu .... 1.20

Sláva Božskému Srdcu E.50
Srdce k Bohu 2.50

Stepná Záhradka veká 3.00

Stepná Záhradka, mea-
šia 2.50

stepná Záhradka, malá
lat. litery 2.00

Zlatá koruna 2.00

EVANJELICKÉ KNIHY.
Jednoduchá a pekní väzba.

SLOVÁK PROTISTANT.
Plain and Fancy Bindlng.

Agenda 5.00

Biblia Svätá, nenecké
alebo lat. lit 1.50

Biblia Svätá, kož väz.
ba (Apocrypha) ... 4.50

Biblia Svätá, koL väz-
ba (Apocrypl.a) so
zlatorezom 6.00

Biblické HistoriH 50
Biblické Históriu '60

Evanjelia a Epištoly .60

Funebrál 70
Funebrál, pekná väzba 2.00
Hodiny s Bohom 70
Hodiny s Bohom, pek-
ná väzba 2.50

Kaneionálik 1.20
Katechizmus -seký.. .40

Katechizmus nenší... .30

Katechizmus malý 20
Šlabikár a prvú ítanka .25

ítanka druhá , 40
ítanka tretia 60
Spevník ev. " 1.10
Perlika 30
Spevník ev. kož. väzba 2.00
Spevník ev., pekná vä-
zba 2.80

Nový zákon, veký ... .60

Nový zákon, malý 30
Postila (kázne) 1.50

Studnice vody živé... .60

Paššie 30
života Studnice 1.20

žiyota Studnice, pekná
väzba 2.50

Tranoscius, veký .... 2.50

Tranoscius, veký, pe-
kne viazaný 4.00

Tranoscius hrubý, kož.
väzba 3.50

Tranoscius hrubý, pe-

kná väzba 4.00

Modlitby (kalvínske) 1.00

žoltár (kalvínsky) . . 1.25

žoltár (kalvínsky) pe-

ne viazaný 3.00

UEBNÉ KNIHY

slovenského, nemeckého,
maarského a ang-

lického jazyka.

Ang.-slovenská grama-
tika, neviaž 75

Ang.-slovenská grama-
tika, viazaná 1.25

Nemecko-slov. grama-
tika od Glosza 80

Malý Maar 35

Mluvnica maarského
jazyka 1.50

Slov.-nemecká mluvni-
ca I., II 40

i'oiatky m^aarskej re_

ci 50
raktický Maar 40
Rukovä spisovnej rei

slovenskej (Cambel) 1.20

Slovenská re (Cambel) 2.80

Slo-y-enská mluvnica,
veká SO

Slovenská mluvnica,
malá 20

Slovník slovensko-ma.
arský od Loosa . . . 2.50

Slovník nemecko-ma-
arsko-slovenský od
Loosa 2.40

Slovník slovensko-ang-
lieký a anglicko-slo-
venský 40

Slovník slovensko-ang-
lický a anglicko-slo-

yenský, veký 60



Slovník slovcnsko-rus-
ký a rusko-slovenský 4.00

Tlumag slovensko-ang-
lický, veký 50

Abecedár (Vojtech) . . .20

Abecedár (Sv. Štefan) .20

šlabikár (Sv. Štefan) .20

Šlabikár (Gônczy) 20
ítanka I. (Sv. Štefan) .20

ítanka II. (Sv. Štefan) .30

ítanka III. (Sv. Šte-

fan) 40
ítanka I. (Vojtech) . . .20

ítanka II. (Vojtech) .30

ítanka III. (Vojtech) .40

ítanka II. (Gáspár) . . .30

ítanka III. (Gáspár) .40

SLOVENSKÝ DIVADEL-
NÝ OCHOTNÍK.

Jezuliatko 30
Kocúrkovo 30
Láska zdolá všetko... .30

Odmena dobrých dietok .30

Pán Tomáš 30
Juvelír 30
Kríž pod lipami 30
Oklamaní klamári . . . .30

Diabol v raji manžel-
kom 30

Trinásta hodina 30
Všetko naopak 30
Dámy a husári 30
Márnotratný syn 30
Starúš pliesnivec 30
Sirota 30
Balkánska Cárica 30
Kubo 30
Strýko 30
Strýdža zpod hája .30

Bojom ku spáse 30
Eozmajrín 30
Spoloenské povinnosti .30

Hrúza o sa robí 30
Bludár 30
Nežné príbuzenstvo .30

Matka dcéra 30
Ochotnícke divadlo... .30

Zajaekove dcéry 30
Mariša 30
Radúz a Mahuliena... .30

škriatok '. .30

Macocha 30
Pokuta za hriech 30
Nový život 30
Starý zaúbenec 30
Sen noci svätojánskej .30

Honorár
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•AJSTAEší slovenský a kresanský
peniaze zasielajúci a šífkartový ob-

*^ chod. — Zástupcovia American Ex-
'^B press Spolonosti. — Milliony a mil-

liony korún zaslali sme behom vyše 26-roné-
ho trvania, — Píšte o vysvetlenie, cenníky a
obálky, ktoré obratom pošty obdržíte. — V
každej záležitosti obráte sa s dôverou na nás.

Vycliodí okrem nediel a sviatkov každý de.
Založený roku 1889.

Predplatné: na celý rok len $4.00; na^ polroka
$2.00. žiadajte si ísla na ukážku; zašleme

Vám zdarma.

Vj'hotovujeme tiež tlaivá rozliného dru-

hu, ako: knihy, brožúry, rozliné tlaivá pre
spolky, letáky, obchodné pai)iere a obálky,
at. Všetky tlaivá vyhotovujeme správne,
rýchle a lacno. — Naša tlaiare je uniová.
Ceny zašleme na požiadanie. — Slovenským ^
obchodníkom vypláca sa ohlasova v najroz-

šírenejšom neodvislom asopise "Denníku Slo-

vák v Am^erike". Ceny ohlasovania sú mierne.

I **Denník Slovák v Amerike"

I 166 AVENUE A, NEW YOEK, N. Y.
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